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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. IDRR - Integrované Datové Rozhraní Resortu 

1.1 Diagram: (AA) IDRR - IDRR a okolí 
Systém – (AA) IDRR a okolí 
 
Účel 
Diagram, pohled na aplikační architekturu, obsahuje základní dekompozici na subsystémy, jednotlivá 
rozhraní systému IDDR a jejich klasifikaci, navázané IS, se kterými IDRR spolupracuje a hlavní Centrální 
služby eZdravotnictví: 

• Služby otevřených dat a statistik 

• Služby integrace systémů 

• Služby autentizace pro zajištění bezpečného předávání dat 

• Služby prezentace katalogu služeb a životních událostí pacientů 

• Služby ověření oprávnění a udílení mandátů 

 
Popis základní funkcionality systému 

• systém IDDR disponuje několika typy komunikačních rozhraní (API), která slouží pro výměnu dat 
prostřednictvím synchronního i asynchronního volání aplikačních služeb 

• v případě služeb nabízených systémem IDRR komunikace probíhá na základě podnětu z vnějšího 
okolí - voláním služby IDRR. 

• v případě komunikace na základě podnětu ze strany IDRR dochází k volání služby cílového systému 

• primární směr komunikace lze odvodit podle směru použité vazby mezi rozhraním IDRR a cílovým 
systémem 

• pro přehlednost a zjednodušení diagramu nejsou služby cílových systémů modelovány 

• služby IDRR jsou modelovány na samostatných diagramech jednotlivých subsystémů 

• diagram obsahuje aktéry a typové role, jež jsou správci uvedených IS PZS nebo ISVS 

 
Předpoklady 

Systém je navržen modulárně, obsahuje ústřední komponentu Resortní datové rozhraní (RDR), které 
zprostředkovává komunikaci s okolím a současně slouží jako integrační platforma pro jednotlivé 
subsystémy IDRR 

 
Východiska  

• Systém disponuje dedikovanými specifickými rozhraními pro komunikaci s cílovými systémy 

• ve vztahu k systémům eGovermentu se nepoužívá jedno společné - univerzální rozhraní, ale z 
důvodů zabezpečení, oddělení komunikace a zajištění vysoké průchodnosti je pro každý externí 
systém vytvořeno specifické komunikační rozhraní 

• do okolí systému IDRR byly zahrnuty všechny známé a legislativou definované subjekty a jejich 
systémy, které budou vyžadovat minimálně integraci na rozhraní IDRR pro využívání jejich 
existujících služeb 

• Některé, zejména nově budované systémy nebo ty kde je vyžadována nová funkcionalita, budou 
muset být doplněny o množinu služeb, která zajistí požadovanou výměnu zpráv a dat 

 
Principy a pravidla 

Diagram obsahuje všechny důležité závěry, které byly formulovány na pracovních skupinách pro vnější 
komunikace se systémem IDRR 
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Vazby 

Interní spolupracující komponenty 

• interní subsystémy nekomunikují se systémy v okolí IDRR přímo, ale prostřednictvím Rezortního 
datového rozhraní (RDR), které plní rolí podnikové sběrnice, vytváří kompozitní služby a provádí 
orchestraci služeb jednotlivých subsystémů IDRR 

• výjimku tvoří Subsystém pro zajištění bezpečného předávání zdravotnických dat (BVD), který je 
přímo navázán na SW bránu zajišťující Národní kontaktní místa eZdravotnictví (NKMeZ) 

 
Externí konzumenti služeb systému IDDR v členění podle typu komunikačního rozhraní 
 
Uživatelská veřejná rozhraní 

• Uživatelské rozhraní veřejnosti 
Uživatelská neveřejná rozhraní 

• Uživatelské rozhraní pacientů 

• Uživatelské rozhraní zdravotnických pracovníků 

• Uživatelské rozhraní poskytovatelů zdravotnických služeb 

• Uživatelské rozhraní pověřených osob 

Nevizuální veřejná rozhraní 

• Veřejné datové rozhraní pro poskytování otevřených dat zdravotnictví 

• Rozhraní na Národní katalog otevřených dat 
Nevizuální neveřejná rozhraní k systémům eGOV 

• Rozhraní na informační systém datových schránek 

• Rozhraní na CzechPOINT 

• Rozhraní na Informační systém základních registrů 

• Rozhraní na eGovernment Service Bus 

• Rozhraní na Národní identitní autoritu 

Nevizuální neveřejná rozhraní pro subjekty zdravotnictví 

• Rozhraní pro provozovatele úložišť osobních zdravotních záznamů (OZZ) 

• Rozhraní pro poskytovatele zdravotních služeb (PZS) 

• Rozhraní pro editory a konzumenty autoritativních údajů (EKAÚ) 

• Rozhraní pro SÚKL (sdílený lékový záznam) 

• Rozhraní pro ČSSZ (pracovní neschopnost) 
Nevizuální neveřejná rozhraní pro centrální systémy zdravotnictví 

• Rozhraní na bránu Národního centra pro elektronické zdravotnictví 

• Rozhraní pro národní zdravotní registry 

Interní rozhraní pro správu systémů eHealth 

• Rozhraní integrované správy Národního zdravotnického informačního portálu 

• Rozhraní integrované správy IDRR 
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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 Centrální služby elektronického zdravotnictví 

Typ ApplicationService 

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

 

Nevizuální neveřejná rozhraní pro centrální systémy zdravotnictví

IDRR - Integrované datové resortní rozhraní

Centrální služby elektronického zdravotnictví
Interní rozhraní pro správu systémů

eHealth

Nevizuální neveřejná rozhraní k

systémům eGOV

Nevizuální neveřejná rozhraní pro

subjekty zdravotnictví

Nevizuální veřejná rozhraní

Uživatelská veřejná rozhraní Uživatelská neveřejná rozhraní

Rezortní datové rozhraní (RDR)

Subsystém

notifikací (SN)

Audit a log

management

(ALM)

Zajištění bezpečného

předávání zdravotnických

dat (BVD)

Registr práv a mandátů

(RPM)

Katalog služeb elektronického

zdravotnictví (KSeZ)

Otevřená data zdravotnictví

(ODZ)

Standardy elektronického

zdravotnictví (SEZ)

Sdílení zdravotnické

dokumentace (SZD)

Správa identit a

oprávnění (IAM)
Informační Systém

Autoritativních Registrů

(ISAR)

Uživatelské rozhraní

veřejnosti
Uživatelské rozhraní

pacientů

Uživatelské rozhraní

zdravotnických

pracovníků

Veřejné datové rozhraní

pro poskytování OD

Rozhraní pro

poskytovatele (PZS)

Rozhraní pro

provozovatele (OZZ)

Rozhraní pro editory a

konzumenty

autoritativních údajů

Rozhraní na eGSB

Rozhraní na CzechPOINT

Rozhraní na ISZR

Rozhraní na NKOD

Rozhraní pro NZR

Rozhraní na ISDS

Služby integrace

systémů

Služby otevřených

dat a statistik

Rozhraní integrované

správy IDRR

Rozhraní integrované

správy NZIP

Národní zdravotní registry (NRZ)

Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví (NKMeZ)

⦁ Institucionální zajištění - MZČR jako garant Národního centra elektronického 

zdravotnictví (NCeZ), Kraj Vysočina jako pověřený provozovatel NKMeZ,

⦁ SW brána (NCPeH technical gateway) zajišťující provoz přeshraničních služeb 

eHealth (CBeHIS).

Komponenty IDRR

Služby pro subjekty zdravotnictví a veřejnost

Rozhraní pro správu IDRR

Centrální systémy eH se kterými dochází k interakci

IS subjektů působících ve zdravotnictví

Systémy eGovernmentu

Identifikační a autentizační prostředky

Legenda

Služby ověření identity

zdravotníka na požadovanou

míru záruky

SW brána zajišťující provoz přeshraničních služeb eHealth (CBeHIS)

Ověření identity

občana

eOP - prostředek pro

identifikaci občana

Národní Zdravotnický Informační Portál (NZIP)

Služby Národního zdravotnického

informačního portálu

Služby prezentace katalogu

služeb a životních událostí

pacientů

Služby autentizace pro

zajištění bezpečného

předávání dat

Služby ověření oprávnění a

udílení mandátů

Služby postupů,

výkonů a řízení

Služby čtení a editace

autoritativních údajů

Portál občana (PO)

Zdravotnický pracovníkPacientVeřejnost

Prezentace katalogu

služeb elektronického

zdravotnictví

Hodnocení služeb

poskytovatelů

Poskytovatel zdravotnických

služeb

Pověřená osoba

Správce provozu a úložišť portálu

Indikátory a kvalita zdravotních a

zdravotnických služeb (IKZ)

Rozhraní pro SÚKL

Rozhraní pro ČSSZ

Uživatelské rozhraní

poskytovatelů ZS

Uživatelské rozhraní

Pověřených osob

Provozovatel OZZIS Provozovatele úložiště Osobních

Zdrav. záznamů (IS POZZ)

IS poskytovatelů zdravotních služeb Poskytovatel

zdravotních služeb

Primární editor

autoritativních údajů

Sekundární editor

autoritativních údajů

Systém editora autoritativních údajů

(ISEAÚ)

Subsystém Integrované správy

systému IDRR

Věcný správce IDRR Technický správce

IDRR

Redakční systém (RSNZIP)

Sdílený lékový záznam (ePreskripce,

eDispenzace)

eNeschopenka

Státní Ústav pro Kontrolu Léčiv (SÚKL)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

ISZR

eGSB

CzechPOINT

ISDS

Národní bod - NIA

Rozhraní na NIA

Rozhraní na Bránu

NKMeZ

Subjekt využívající OD zdravotnictví

Správce Národního katalogu otevřených dat

(NKOD)

Poskytování

autoritativních

údajů

Přehled

o ZD

Pseudodymizovaná

data

Navigace na služby

eZ a informace

formou "dlaždic" na

Portálu občana pro

veřejnost

Evidence a

konzumace

služeb

Události

Sdílení

dat

Ztotožnění a

oprávnění

Změny

OUT
Zápis do

Indexu Zd

Mapování Výkonu

služeb

Obsahová

oprávnění
Tvorba

služeb

Přístupová

oprávnění

Identifikátory služeb

a autoritativních

údajů

Shoda se

standardy

Identity Pacienta a Zdravotnického pracovníka
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Kompozitní Centrální služby elektronického zdravotnictví tvoří: 

• Služby integrace systémů 

• Služby čtení a editace autoritativních údajů 

• Služby ověření a udílení oprávnění a mandátů 

• Služby autentizace pro zajištění bezpečného předávání dat 

• Služby centrální evidence Zdravotnické dokumentace 

• Služby ztotožnění osob a kontroly přístupových oprávnění 

• Služby postupů, výkonů a řízení 

• Služby otevřených dat a statistik 

• Služby prezentace katalogu služeb a životních událostí pacientů 

• Služby poskytování neveřejných dat 

Element Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) 

Typ BusinessActor 

Popis Organizace zajišťující sociální zabezpečení 

Element CzechPOINT 

Typ ApplicationComponent 

Popis Systém CzP 

Element eGSB 

Typ ApplicationComponent 

Popis eGovernment Service Bus - komponenta veřejné správy pro integraci 
informačních systémů veřejné správy. 

Element eNeschopenka 

Typ ApplicationComponent 

Popis Systém evidence pracovní neschopnosti. 

Element eOP - prostředek pro identifikaci občana 

Typ Artifact 

Popis Elektronický občanský průkaz je autentizační prostředek s nejvyšší úrovní 
záruk dle nařízení eIDAS. Slouží pro autentizaci občana vůči elektronickým 
službám. 

Element Hodnocení služeb poskytovatelů 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce mapující kvalitu a výkonnost služeb prostřednictvím indikátorů pro 
hodnocení klinických služeb a míru využívání standardů elektronického 
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zdravotnictví pro tvorbu a sdílení zdravotnické dokumentace. 

Element IDRR - Integrované datové resortní rozhraní 

Typ Grouping 

Popis Skupina subsystémů tvořících integrované datové rozhraní rezortu 
zdravotnictví 

Element Indikátory a kvalita zdravotních a zdravotnických služeb (IKZ) 

Typ ApplicationComponent 

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

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

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

• Funkce srovnání ukazatelů a trendů při poskytování zdravotnických 
služeb 

• Transformace a mapování ukazatelů hodnocení na indikátory 
elektronických služeb eZ 

Element 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 Interní rozhraní pro správu systémů eHealth 

Typ Grouping 

Popis Skupina Interních rozhraní pro správu 

Element IS poskytovatelů zdravotních služeb 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém poskytovatelů zdravotních služeb 

Element IS Provozovatele úložiště Osobních Zdrav. záznamů (IS POZZ) 

Typ ApplicationComponent 
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Popis Informační systém provozovatele úložiště osobních zdravotnických záznamů 
pacienta 

Element ISDS 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém datových schránek 

Element ISZR 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém základních registrů 

Element Katalog služeb elektronického zdravotnictví (KSeZ) 

Typ ApplicationComponent 

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

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

Element Národní bod - NIA 

Typ ApplicationComponent 

Popis Národní bod pro identifikaci, někdy též Národní identitní autorita (NIA) 
umožňuje autentizaci občanů a ověření identity pro následné využívání 
elektronických služeb státu. Občan si může vybírat z různých autentizačních 
služeb (eOP, Jméno+heslo+SMS, v budoucnu též bankovní ID). 

Pro oblast zdravotnictví se bude plně využívat těchto státem garantovaných 
a poskytovaných služeb pro roli Pacient. 

Element Národní zdravotní registry (NRZ) 

Typ ApplicationCollaboration 

Popis Základní informace o registrech 

Účelem národních zdravotních registrů je sledovat vývoj, příčiny a důsledky 
nejenom závažných onemocnění, a to včetně důsledků ekonomických, a 
jejich dopady do sociální sféry a ekonomiky sociálního systému, evidence a 
sledování pacientů, včetně zemřelých, s vybranými společensky závažnými 
nemocemi, sledování výskytu, vývoje, příčin a důsledků těchto nemocí a 
návaznosti další péče, a evidence a sledování pacientů s úrazy, a dále 
statistická a vědecká zpracování dat registrů zaměřená zejména na analýzy 
zdravotního stavu obyvatel a kvalitu a využívání zdravotní péče s cílem 
zlepšovat zdraví populace. 

Význam zdravotních registrů mimo jiné také spočívá v jejich možnosti 
monitorovat současné trendy v kvalitě poskytování zdravotní péče v celé ČR 
v porovnání s ostatními evropskými státy. Informace z registrů slouží pro 

http://www.opengroup.org/soa/source-book/gov/index.htm
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databáze zdravotnických ukazatelů Eurostatu, Světové zdravotnické 
organizace (WHO), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
a pro další mezinárodní srovnání. 

Záznamy v registrech neobsahují jméno, příjmení, adresu subjektu údajů 
(pacienta) a ani žádné detailní osobní charakteristiky. 

 

Další zdroj informací https://www.uzis.cz/registry  

 

Element Národní Zdravotnický Informační Portál (NZIP) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Portál zajišťuje vizuální rozhraní pro veřejnost, pacienty a pojištěnce, 
zdravotnické pracovníky, pověřené osoby, správce provozu a řízení tvorby 
obsahu portálu. 

 

NZIP je komponenta, která se podílí hlavní měrou na naplnění Strategického 
cíle 1: Zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní zdraví. 

 

Zahrnuje procesy 

• strategické řízení NZIP, 

• zdroje a financování, 

• řízení vztahů s partnery, 

• vlastní proces tvorby obsahu NZIP, 

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

• zajištění technické správy a provozu. 

Element Nevizuální neveřejná rozhraní k systémům eGOV 

Typ Grouping 

Popis Skupina nevizuálních neveřejných rozhraní k systémům eGOV 

Element Nevizuální neveřejná rozhraní pro centrální systémy zdravotnictví 

Typ Grouping 

Popis Skupina nevizuálních neveřejných rozhraní pro centrální systémy 
zdravotnictví 

Element Nevizuální neveřejná rozhraní pro subjekty zdravotnictví 

Typ Grouping 

Popis Skupina nevizuálních neveřejných rozhraní pro subjekty zdravotnictví 

https://www.uzis.cz/registry
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Element Nevizuální veřejná rozhraní 

Typ Grouping 

Popis Skupina nevizuálních veřejných rozhraní 

Element Otevřená data zdravotnictví (ODZ) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Subsystém IDRR - Aplikační komponenta zajištující publikaci otevřených dat 
zdravotnictví. 

Element Ověření identity občana 

Typ ApplicationService 

Popis Služba veřejné správy zajišťující ověření identity občana nebo cizince žijícího 
v České republice. 

Element Pacient 

Typ BusinessRole 

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

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

Dostupnost zdravotních služeb 

• Elektronické objednání a časová a místní dostupnost ZP a PZS 

• Elektronická konzultace zdravotního stavu 

Zdravotní stav a léčebná plán 

• Přístup k osobním zdravotním záznamům 

• Mandát pro zastupování a oprávnění nahlížení do zdravotnické 
dokumentace 

• Osobní účet ve fondu plátců a úhrad 

Péče o vlastní zdraví 

• Zdravotní rizika pacienta 

• Program péče pro chronicky nemocné 

a z pohledu klienta služeb eZ v rámci Národního kontaktního místa je: 

• Rolí poskytující údaje pro přístup ke zdravotnické dokumentaci a 

• Žádajícím o přístup ke své zdravotnické dokumentaci 

Zdravotnická dokumentace 

• Index zdravotnické dokumentace 
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• Emergency záznam pacienta 

 

Element Portál občana (PO) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém veřejné správy pro občany. 

Element Poskytovatel zdravotních služeb 

Typ BusinessRole 

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

Element Poskytovatel zdravotnických služeb 

Typ BusinessRole 

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

Element Pověřená osoba 

Typ BusinessRole 

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

 

Na portálu NZIP využívá Pověřená osoba služeb v následujících oblastech: 

• Služby účtů pojištěnců 

• Služby pro zřizovatele zdravotnických zařízení 

Element Prezentace katalogu služeb elektronického zdravotnictví 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce zajišťující prezentaci Životních událostí pacientů, Strukturu a role 
konzumentů i poskytovatelů koncových aplikačních a technologických 
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služeb evidovaných v registru služeb s vazbou na SLA. 

Element Primární editor autoritativních údajů 

Typ BusinessRole 

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

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

Element Provozovatel OZZ 

Typ BusinessRole 

Popis Role subjektu, který provozuje úložiště osobních zdravotnických záznamů 

Element Redakční systém (RSNZIP) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Definovaný systém pro tvorbu a publikování obsahu NZIP. (detailní popis je 
na samostatném diagramu) 

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 Rozhraní integrované správy IDRR  

Typ ApplicationInterface 

Popis Interface pro jednotný a zabezpečený přístup ke službám správy 
jednotlivých modulů IDRR prostřednictvím Systému integrované správy 
IDRR a specifických nástrojů třetích stran pro správu technologických 
komponent subsystému IDRR. 

Element Rozhraní integrované správy NZIP 
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Typ ApplicationInterface 

Popis Aplikační rozhraní pro integrovanou správu portálu 

Element Rozhraní na Bránu NKMeZ 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní na bránu Národního kontaktního místa elektronického 
zdravotnictví 

Element Rozhraní na CzechPOINT 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro centrální systém 
CzPOINT 

Element Rozhraní na eGSB 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci na 
Government Service Bus. 

Element Rozhraní na ISDS 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci s Informačním 
Systémem Datových Schránek 

Element Rozhraní na ISZR 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci s Informačním 
Systémem Základních registrů, čímž zajišťuje volání dílčích služeb Základních 
registrů Obyvatel, Osob, Územní Identifikace a Práv a Povinností pro 
potřeby systému IDRR. 

Element Rozhraní na NIA 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci na NIA 

Element Rozhraní na NKOD 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní na národní katalog otevřených dat 

Element Rozhraní pro ČSSZ 

Typ ApplicationInterface 
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Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro systém eNeschopenka, 
který provozuje ČSSZ 

Element Rozhraní pro editory a konzumenty autoritativních údajů 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro Informační systémy 
Editorů a Čtenářů údajů Autoritativních registrů. 

Element Rozhraní pro NZR 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci se systémy 
Národních Zdravotních Registrů 

Element Rozhraní pro poskytovatele (PZS) 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro systémy Poskytovatelů 
Zdravotnických služeb. 

Element Rozhraní pro provozovatele (OZZ) 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro Provozovatele systémů 
Osobních Zdravotních Záznamů 

Element Rozhraní pro SÚKL 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro systém eRecept, který 
provozuje SÚKL 

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 Sdílený lékový záznam (ePreskripce, eDispenzace) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém, který provozuje SÚKL a který zajišťuje vedení sdílených 
lékových záznamů pacientů (ePreskripce, eDispenzace) 

Element Sekundární editor autoritativních údajů 
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Typ BusinessRole 

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

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

Element Služby autentizace pro zajištění bezpečného předávání dat 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro zajištění bezpečného předávání dat 

Element Služby čtení a editace autoritativních údajů 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby integrace systémů 

Typ ApplicationService 

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

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

Element Služby Národního zdravotnického informačního portálu 

Typ ApplicationService 

Popis Komplex služeb NZIP 

Element Služby otevřených dat a statistik 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby ověření identity zdravotníka na požadovanou míru záruky 
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Typ ApplicationService 

Popis Služby ověření identity zdravotníka na požadovanou míru záruky poskytuje 
Národní identitní autorita (NIA), jejich volání zprostředkovává pro 
subsystémy IDRR Rezortní datové rozhraní (RDR). 

Pro oblast zdravotnictví se může využívat těchto státem garantovaných a 
poskytovaných služeb pro roli Zdravotnický pracovník. 

Element Služby ověření oprávnění a udílení mandátů 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby postupů, výkonů a řízení 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby prezentace katalogu služeb a životních událostí pacientů 

Typ ApplicationService 

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

Element 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. 
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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 
(ŚUKL), prostřednictvím RDR. 

Element Správce Národního katalogu otevřených dat (NKOD) 

Typ BusinessRole 

Popis Role správce NKOD 

Element Správce provozu a úložišť portálu 

Typ BusinessRole 

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

 

Na portálu NZIP využívá Správce provozu služeb v následujících oblastech: 

• Služby redakčního systému portálu, 

• Metodické řízení subjektů zainteresovaných na zdravotní péči, 

• Správa katalogu služeb ve zdravotnictví 

Element Standardy elektronického zdravotnictví (SEZ) 

Typ ApplicationComponent 

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

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

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

• Spolupráci s národními a mezinárodními organizacemi vyvíjejícími 
standardy. 

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

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

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

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

• Zajišťovat systém správy standardů a číselníků pro vedení eZD. 

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

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

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 Subjekt využívající OD zdravotnictví 

Typ BusinessRole 

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

Typ ApplicationComponent 

Popis Subsystém pro integraci dílčích modulů správy IDRR 

Element Subsystém notifikací (SN) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Úkolem subsystému IDRR je sběr a zpracování změn v datech subsystémů 
IDRR, které na vyžádání oprávněných subjektů notifikuje prostřednictvím 
určených komunikačních kanálů do jejich cílových systémů a koncových 
zařízení. 

Element SW brána zajišťující provoz přeshraničních služeb eHealth (CBeHIS) 

Typ ApplicationComponent 

Popis SW brána zajišťující provoz přeshraničních služeb eHealth (CBeHIS) 

Element Systém editora autoritativních údajů (ISEAÚ) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém Editora autoritativních údajů, prostřednictvím kterého 
Primární nebo Sekundární editor provádí volání Služeb editace 
autoritativních údajů na specifickém rozhraní IDRR za účelem jejich 
zavedení, změny nebo rušení. 

Element Technický správce IDRR 

Typ BusinessRole 

Popis Role osoby zajišťující technickou správu systému IDRR 

Element Uživatelská neveřejná rozhraní 

Typ Grouping 

Popis Skupina uživatelských neveřejných rozhraní 

Element Uživatelská veřejná rozhraní 

Typ Grouping 

Popis Skupina uživatelských veřejných rozhraní 

Element Uživatelské rozhraní pacientů 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní pro přístup pro pacienty 

Element Uživatelské rozhraní poskytovatelů ZS 

Typ ApplicationInterface 
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Popis Rozhraní pro uživatele poskytovatelů zdravotnických služeb 

Element Uživatelské rozhraní Pověřených osob 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní pro uživatele pověřených osob 

Element Uživatelské rozhraní veřejnosti 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní pro přístup veřejnosti 

Element Uživatelské rozhraní zdravotnických pracovníků 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní pro přístup zdravotnických pracovníků 

Element Věcný správce IDRR 

Typ BusinessRole 

Popis Role osoby zajišťující věcnou správu subsystémů IDRR 

Element Veřejné datové rozhraní pro poskytování OD 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní pro poskytování otevřených dat 

Element Veřejnost 

Typ BusinessRole 

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

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

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

Řešení životních situací 

• Jsem v nouzi 

• Trpím onemocněním 
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• Jdu na vyšetření 

• Jak probíhá léčba 

Zvyšování zdravotní gramotnosti 

• Podpora zdraví a dostupné preventivní programy 

• Poradna 

Přehled poskytovatelů zdravotních služeb 

• Vyhledání lékaře a terapeuta 

• Vyhledání zdravotnického zařízení 

• Vyhledání lékárny a prodejny zdravotnických potřeb 

Nástroje a nastavení 

• Vyhledávání a zdroje informací 

• Rozcestník, navigace a HealthBot 

• Konzultace zdravotního stavu s lékařem 

• Chci být informován o 

• Zdravotnické mobilní aplikace 

• Otevřená data zdravotnictví a jejich analýza 

Element Zajištění bezpečného předávání zdravotnických dat (BVD) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Bezpečná brána do EU a mezi subjekty eH v ČR 

Element Zdravotnický pracovník 

Typ BusinessRole 

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

Na portálu NZIP se jedná využívání služeb v následujících oblastech: 

Zdravotnická dokumentace 

• Index zdravotnické dokumentace (IZD) 

• Emergency záznam pacienta (EMZ) 

Elektronické nástroje ordinace 

• Nahlížení do zdravotnické dokumentace 

• Nahlížení a správa autoritativních údajů pacienta 
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• Náhled do ePreskripce, eDispenzace a eNeschopenky 

• Žádanky na specializovaná vyšetření 

• Objednávky a rezervace 

 

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

1.2 Diagram: (AA) IDRR - Kompozice služeb na RDR 

Diagram přehledně ukazuje služby dílčích subsystémů IDRR a jejich seskupení do kompozitních služeb 
(tmavší modrá barva). Z modelu je zřejmé, že některé služby jsou na sběrnici publikovány (serving vazba) 
a některé služby sběrnice přímo zajišťuje (realizační vazba). Kompozitní služby jsou publikovány 
prostřednictvím sběrnice (RDR) na dílčích rozhraních IDRR a slouží pro výměnu dat s cílovými systémy 
eGovernmentu a eHealh. 
 
Klíčové skupiny kompozitních služeb: 

• Služby centrální evidence zdravotnické dokumentace 

• Služby čtení a editace autoritativních údajů 

• Služby ztotožnění osob a kontroly přístupových oprávnění 

• Služby ověření a udílení oprávnění a mandátů 

• Služby pro zajištění bezpečného předávání zdravotnické dokumentace 

• Služby poskytování neveřejných dat 

• Služby prezentace katalogu služeb a životních událostí 

• Služby otevřených dat a statistik 

 
a podpůrné skupiny kompozitní služby zajišťující chod IDRR: 

• Služby integrace systémů 

• Služby postupů, výkonů a řízení 

 

Element Aplikační služby pro podporu výkonu SOA Governance 

Rezortní datové rozhraní (RDR)

Služby editace

autoritativních údajů

Služby kontroly přístupových

oprávnění

Služby centrální evidence

zdravotnické dokumentace

Poskytování autoritativních

údajů ARZP

Poskytování autoritativních

údajů ARPZS

Služby tvorby a evidence

standardů elektronického

zdravotnictví

Služby ověření identity

zdravotníka na požadovanou

míru záruky

Ověření identity občanaSlužby poskytování

autoritativních údajů
Služby ztotožnění osob Služby nastavení

přístupových oprávnění

Služba pro příjem událostí Služba pro příjem změn

Služby poskytování

agregovaných provozních

dat PZS

Služby srovnání kvality

a bezpečí

zdravotnických služeb

Služby definice stromu

ukazatelů a hodnot

Poskytování

autoritativních údajů

ARP

Služby poskytování

neveřejných dat

Služby prezentace katalogu

služeb a životních událostí

pacientů

Služby autentizace pro

zajištění bezpečného

předávání dat

Služby ověření oprávnění a

udílení mandátů
Služby čtení a editace

autoritativních údajů

Služby postupů,

výkonů a řízení
Služby otevřených dat a

statistik

Služby integrace

systémů

Služby ztotožnění osob a

kontroly přístupových

oprávnění

Služby poskytování

resortních statistik

Služby NZIP pro

veřejnost
Služby analýzy

otevřených dat

Služby CKAN pro

poskytování OD pro

další zpracování

Služby publikování

info o sadách OD do

NKOD

Aplikační služby pro

podporu výkonu SOA

Governance

Služby poskytování

metadat a analytických

dat

Aplikační služby pro

spolupráci a podporu

sdílení služeb eH

Aplikační služby pro

řízení SOA Governance

Služby tvorby a

adaptace klinických

doporučených postupů

Služby tvorby a užití

architektury eZ a

certifikace IS PZS

Služby tvorby a užití

taxonomie a ontologie

EZ

Služby autentizace pro

podporu bezpečné

komunikace mezi

osobami

Služby autentizace pro

podporu bezpečné

komunikace mezi

systémy

Služba výpisu z

Indexu ZD

Služba výpisu z EMZ Služba zápisu do

Indexu ZD

Služba změny EMZ

Služby ověření

oprávnění k nakládání

se ZD

Služby udělení a zrušení

mandátu pro zastupování a

oprávnění pro nakládání se

ZD

Služby pro ověření

mandátu a oprávnění na

služby při zastupování

Služby NZIP pro

Zdravotnické

Pracovníky (ZP)

Služby NZIP pro

Pacienty (P)

Služby NZIP pro

Poskytovatele

Zdravotních služeb

(PZS)

Otevřená data katalogu

služeb el. zdravotnictví

Služby pro komunikaci

IDRR se systémy eGOV

Služby pro sběr

provozních dat od PZS

Služby pro integraci

IDRR s NZIS

Služba agregace

provozních dat PZS

Služby vyzvedávání

notifikací

Služby zasílání

notifikací

Služba pro publikaci

provozních statistik

Otevřená data zdravotnictví (ODZ)

Autoritativní

údaje

Nastavení

přístupových

oprávnění

Identita

osoby
Přístupová

oprávnění

Změny IN

Info o uložení ZD u

PZS/OZZ

Identifikátory

autoritativních

údajů

Data Katalogu Služeb

eZ ke zveřejnění

Identita ZP Identita

občana

Pseudodymizovaná

data

Autentizace

zdravotnického

pracovníka

Autentizace

pacienta
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Typ ApplicationService 

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

Element Aplikační služby pro řízení SOA Governance 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby pro řízení výkonu SOA 

Element Aplikační služby pro spolupráci a podporu sdílení služeb eH 

Typ ApplicationService 

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

Element Otevřená data katalogu služeb el. zdravotnictví 

Typ ApplicationService 

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

Element Otevřená data zdravotnictví (ODZ) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Subsystém IDRR - Aplikační komponenta zajištující publikaci otevřených dat 
zdravotnictví. 

Element Ověření identity občana 

Typ ApplicationService 

Popis Služba veřejné správy zajišťující ověření identity občana nebo cizince žijícího 
v České republice. 

Element Poskytování autoritativních údajů ARP 

Typ ApplicationService 

Popis Interní služba poskytování autoritativních údajů ARP 

Element Poskytování autoritativních údajů ARPZS 

Typ ApplicationService 

Popis Interní služba ARPZS - poskytování autoritativních údajů ARPZS 

Element Poskytování autoritativních údajů ARZP 
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Typ ApplicationService 

Popis Služba poskytování autoritativních údajů v ARZP 

Element Rezortní datové rozhraní (RDR) 

Typ ApplicationComponent 

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

Element Služba agregace provozních dat PZS 

Typ ApplicationService 

Popis Služba vytvářející agregace z provozních dat 

Element Služba pro příjem událostí 

Typ ApplicationService 

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

Element Služba pro příjem změn 

Typ ApplicationService 

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

Co a komu má zdrojový systém zasílat, zjistí voláním služby Příjem změn s 
patřičným parametrem. 

Vlastní změny zasílá zdrojový systém do SN voláním služby Příjem změn s 
předem definovanou strukturou zprávy. 

Element Služba pro publikaci provozních statistik 

Typ ApplicationService 

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

Element Služba výpisu z EMZ 

Typ ApplicationService 

Popis Služba zajišťující výpis emergentního záznamu pacienta 

Element Služba výpisu z Indexu ZD 
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Typ ApplicationService 

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

Element Služba zápisu do Indexu ZD 

Typ ApplicationService 

Popis Služba realizovaná aplikační komponentou Index ZD 

Element Služba změny EMZ 

Typ ApplicationService 

Popis Služba realizovaná aplikační komponentou Emergentní záznamy 

Element Služby analýzy otevřených dat 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby pro analýzu otevřených dat a jejich vizualizaci 

Element Služby autentizace pro podporu bezpečné komunikace mezi osobami 

Typ ApplicationService 

Popis Skupina autentizačních služeb pro podporu bezpečné komunikace mezi 
osobami 

Element Služby autentizace pro podporu bezpečné komunikace mezi systémy 

Typ ApplicationService 

Popis Skupina autentizačních služeb pro podporu bezpečné komunikace mezi 
systémy 

Element Služby autentizace pro zajištění bezpečného předávání dat 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro zajištění bezpečného předávání dat 

Element Služby centrální evidence zdravotnické dokumentace 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby CKAN pro poskytování OD pro další zpracování 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby lokálního katalogu otevřených dat 

Element Služby čtení a editace autoritativních údajů 
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Typ ApplicationService 

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

Element Služby definice stromu ukazatelů a hodnot 

Typ ApplicationService 

Popis Služby definice stromu ukazatelů a hodnot 

Element Služby editace autoritativních údajů 

Typ ApplicationService 

Popis Služby editace autoritativních údajů prostřednictvím ISAR. 

Element Služby integrace systémů 

Typ ApplicationService 

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

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

Element Služby kontroly přístupových oprávnění 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby nastavení přístupových oprávnění 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby NZIP pro Pacienty (P) 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby pro pacienty 

Element Služby NZIP pro Poskytovatele Zdravotních služeb (PZS) 

Typ ApplicationService 
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Popis Aplikační služba portálu pro potřebu poskytovatelů péče 

Element Služby NZIP pro veřejnost 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby zajišťující podporu pro veřejnost 

Element Služby NZIP pro Zdravotnické Pracovníky (ZP) 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby zajišťující podporu pro zdravotnické pracovníky 

Element Služby otevřených dat a statistik 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby ověření identity zdravotníka na požadovanou míru záruky 

Typ ApplicationService 

Popis Služby ověření identity zdravotníka na požadovanou míru záruky poskytuje 
Národní identitní autorita (NIA), jejich volání zprostředkovává pro 
subsystémy IDRR Rezortní datové rozhraní (RDR). 

Pro oblast zdravotnictví se může využívat těchto státem garantovaných a 
poskytovaných služeb pro roli Zdravotnický pracovník. 

Element Služby ověření oprávnění a udílení mandátů 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby ověření oprávnění k nakládání se ZD 

Typ ApplicationService 

Popis Služby ověření oprávnění k nakládání se ZD 

Element Služby poskytování agregovaných provozních dat PZS 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby poskytování agregovaných provozních dat PZS. 

Element Služby poskytování autoritativních údajů 
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Typ ApplicationService 

Popis Služby pro poskytování autoritativních údajů systémem ISAR. 

Element Služby poskytování metadat a analytických dat 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby poskytování neveřejných dat 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro zabezpečenou publikaci neveřejných dat 

Element Služby poskytování resortních statistik 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby pro poskytování zdravotnických statistik rezortu 

Element Služby postupů, výkonů a řízení 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby prezentace katalogu služeb a životních událostí pacientů 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby pro integraci IDRR s NZIS 

Typ ApplicationService 

Popis Služby poskytující data IDRR pro potřeby národního portálu zdravotnictví 

Element Služby pro komunikaci IDRR se systémy eGOV 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby pro ověření mandátu a oprávnění na služby při zastupování 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro ověření mandátu a oprávnění na služby při zastupování 
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Element Služby pro sběr provozních dat od PZS 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro sběr provozních dat ze systémů poskytovatelů péče 

Element Služby publikování info o sadách OD do NKOD 

Typ ApplicationService 

Popis Služby publikace metadat OD do NKOD 

Element Služby srovnání kvality a bezpečí zdravotnických služeb 

Typ ApplicationService 

Popis Služby srovnání kvality a bezpečí zdravotnických služeb 

Element Služby tvorby a adaptace klinických doporučených postupů 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby pro ukládání a publikaci klinických doporučených postupů 

Element Služby tvorby a evidence standardů elektronického zdravotnictví 

Typ ApplicationService 

Popis Služby, jež zajišťují potřebnou funkcionalitu pro evidenci standardů 

Element Služby tvorby a užití architektury eZ a certifikace IS PZS 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby tvorby a užití taxonomie a ontologie EZ 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby tvorby a užití slovníků a znalostí elektronického 
zdravotnictví 

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

Typ ApplicationService 

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

Element Služby vyzvedávání notifikací 

Typ ApplicationService 

Popis Služba zajišťující vyzvedávání notifikací o změnách v dílčích subsystémech 
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IDRR 

Element Služby zasílání notifikací 

Typ ApplicationService 

Popis Služba zajišťující zasílání notifikací o změnách v dílčích subsystémech IDRR 

Element Služby ztotožnění osob 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby ztotožnění osob a kontroly přístupových oprávnění 

Typ ApplicationService 

Popis Služby ztotožnění osob a kontroly přístupových oprávnění 

1.3 Diagram: (AA) IDRR - Začlenění do prostředí zdravotnictví a veřejné 
správy 

Systém – (AA) IDRR - Začlenění do prostředí zdravotnictví a veřejné správy 

 
Účel 

• diagram ukazuje interakci IDRR se systémy eGovernmentu a IS provozovanými subjekty zdravotnictví 

• na externí systémy jsou navázány role a aktéři, jenž tyto systémy spravují či provozují 
 
Popis základní funkcionality systému 

• aktéři v modelu jsou přiřazení do rolí, které jsou asociovány ke konkrétním informačním systémům 

• hierarchie rolí je znázorněna specializačními vazbami 
 
Východiska  

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

• Věcný záměr zákona o elektronizaci zdravotnictví, bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli 
zdravotních služeb a o NZIS 
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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 Čtenář autoritativních údajů 

Typ BusinessRole 

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

 

• Veřejnost nesmí nahlížet do autoritativních dat pacientů (ARP) 

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

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

IDRR - Integrované datové resortní rozhraní

Rezortní datové rozhraní (RDR)

Zajištění bezpečného předávání

zdravotnických dat (BVD)

Registr práv a mandátů (RPM)Katalog služeb elektronického

zdravotnictví (KSeZ)

Otevřená data zdravotnictví

(ODZ)

Národní zdravotní registry (NRZ)

Věcný záměr zákona o elektronizaci zdravotnictví, bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb a o NZIS

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

 

• Zdravotní pojišťovna může nahlížet na autoritativní údaje jen těch 
pacientů, kteří jsou jejími pojištěnci (ARP) 
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• Zdravotní pojišťovna může nahlížet na autoritativní údaje 
zdravotnických a nelékařských pracovníků, se kterými má smluvní vztah 

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

Element CzechPoint (CzP) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál 

Element eGSB 

Typ ApplicationComponent 

Popis eGovernment Service Bus - komponenta veřejné správy pro integraci 
informačních systémů veřejné správy. 

Element Fyzická osoba 

Typ BusinessActor 

Popis Fyzická osoba - jedinec 

Element IDRR - Integrované datové resortní rozhraní 

Typ Grouping 

Popis Skupina subsystémů tvořících integrované datové rozhraní rezortu 
zdravotnictví 

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 Informační Systém Poskytovatele Zdravotních Služeb (IS PZS) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém poskytovatele zdravotních služeb, kterým přistupuje k 
centrálním službám elektronického zdravotnictví. 

Z pohledu lokálního lékaře se dále jedná o systémy, které vedou dle platné 
legislativy Zdravotnickou dokumentaci pacienta, kterou jsou schopny 
poskytnout jako záznamy prostřednictvím rozhraní (v případě OpenNCPe ve 
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formátu MeDocs). 

Element Katalog služeb elektronického zdravotnictví (KSeZ) 

Typ ApplicationComponent 

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

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

Element Komunikační kanál Datové schránky (ISDS) 

Typ ApplicationComponent 

Popis ISVS pro zaručené doručení zpráv mezi subjekty. 

Element MZ ČR 

Typ BusinessActor 

Popis Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

Element Národní centrum elektronického zdravotnictví (NCeZ) 

Typ BusinessActor 

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

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

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

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

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

 

Současně ministr pověřil 

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

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

 

Bližší podmínky činnosti NCeZ upraví statut, který schvaluje ministerstvo. 

Element Národní zdravotní registry (NRZ) 

Typ ApplicationCollaboration 

Popis Základní informace o registrech 

Účelem národních zdravotních registrů je sledovat vývoj, příčiny a důsledky 
nejenom závažných onemocnění, a to včetně důsledků ekonomických, a 
jejich dopady do sociální sféry a ekonomiky sociálního systému, evidence a 
sledování pacientů, včetně zemřelých, s vybranými společensky závažnými 
nemocemi, sledování výskytu, vývoje, příčin a důsledků těchto nemocí a 
návaznosti další péče, a evidence a sledování pacientů s úrazy, a dále 
statistická a vědecká zpracování dat registrů zaměřená zejména na analýzy 
zdravotního stavu obyvatel a kvalitu a využívání zdravotní péče s cílem 
zlepšovat zdraví populace. 

Význam zdravotních registrů mimo jiné také spočívá v jejich možnosti 
monitorovat současné trendy v kvalitě poskytování zdravotní péče v celé ČR 
v porovnání s ostatními evropskými státy. Informace z registrů slouží pro 
databáze zdravotnických ukazatelů Eurostatu, Světové zdravotnické 
organizace (WHO), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
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a pro další mezinárodní srovnání. 

Záznamy v registrech neobsahují jméno, příjmení, adresu subjektu údajů 
(pacienta) a ani žádné detailní osobní charakteristiky. 

 

Další zdroj informací https://www.uzis.cz/registry  

 

Element Národní Zdravotnický Informační Portál (NZIP) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Portál zajišťuje vizuální rozhraní pro veřejnost, pacienty a pojištěnce, 
zdravotnické pracovníky, pověřené osoby, správce provozu a řízení tvorby 
obsahu portálu. 

 

NZIP je komponenta, která se podílí hlavní měrou na naplnění Strategického 
cíle 1: Zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní zdraví. 

 

Zahrnuje procesy 

• strategické řízení NZIP, 

• zdroje a financování, 

• řízení vztahů s partnery, 

• vlastní proces tvorby obsahu NZIP, 

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

• zajištění technické správy a provozu. 

Element NKOD 

Typ ApplicationComponent 

Popis Systém národního katalogu otevřených dat 

Element Otevřená data zdravotnictví (ODZ) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Subsystém IDRR - Aplikační komponenta zajištující publikaci otevřených dat 
zdravotnictví. 

Element Pacient 

Typ BusinessRole 

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

Role Pacient je z pohledu využívání centrálních služeb eH postavena 

https://www.uzis.cz/registry
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výhradně na autentizovaném přístupu. Důvodem je poskytování citlivých 
osobních a zdravotnických informací na portálu NZIP v oblastech: 

Dostupnost zdravotních služeb 

• Elektronické objednání a časová a místní dostupnost ZP a PZS 

• Elektronická konzultace zdravotního stavu 

Zdravotní stav a léčebná plán 

• Přístup k osobním zdravotním záznamům 

• Mandát pro zastupování a oprávnění nahlížení do zdravotnické 
dokumentace 

• Osobní účet ve fondu plátců a úhrad 

Péče o vlastní zdraví 

• Zdravotní rizika pacienta 

• Program péče pro chronicky nemocné 

a z pohledu klienta služeb eZ v rámci Národního kontaktního místa je: 

• Rolí poskytující údaje pro přístup ke zdravotnické dokumentaci a 

• Žádajícím o přístup ke své zdravotnické dokumentaci 

Zdravotnická dokumentace 

• Index zdravotnické dokumentace 

• Emergency záznam pacienta 

 

Element Poskytovatel zdravotnických služeb 

Typ BusinessRole 

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

Element Právnická osoba 

Typ BusinessActor 

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

Element Primární editor autoritativních údajů 

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

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

Element Provozovatel systému sdílení OZZ 

Typ BusinessRole 

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

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 Sekundární editor autoritativních údajů 

Typ BusinessRole 

Popis Sekundární editor autoritativních údajů je oprávněn v Autoritativních 
registrech Pacientů, Zdravotnických a nelékařských pracovníků a 
Poskytovatelů zdravotních služeb: měnit pouze jemu svěřené autoritativní 
údaje dle stanovených obsahových oprávnění a v určených záznamech na 
základě platných přístupových oprávnění, a to pouze prostřednictvím 
volání centrálních služeb uvedených v katalogu služeb elektronického 
zdravotnictví a poskytovaných na, k tomuto účelu určeném, rozhraní 
systému IDRR. 
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Přístupová oprávnění jsou řízena Systémem správy identit a oprávnění 
(IAM) a obsahová oprávnění jsou řízena Registrem práv a mandátů (RPM). 

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 
(ŚUKL), prostřednictvím RDR. 

Element Subjekt využívající OD zdravotnictví 

Typ BusinessRole 

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

Element Subsystém notifikací (SN) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Úkolem subsystému IDRR je sběr a zpracování změn v datech subsystémů 
IDRR, které na vyžádání oprávněných subjektů notifikuje prostřednictvím 
určených komunikačních kanálů do jejich cílových systémů a koncových 
zařízení. 

Element Systém editora autoritativních údajů (ISEAÚ) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém Editora autoritativních údajů, prostřednictvím kterého 
Primární nebo Sekundární editor provádí volání Služeb editace 
autoritativních údajů na specifickém rozhraní IDRR za účelem jejich 



 

41 

 

zavedení, změny nebo rušení. 

Element Systém konzumenta autoritativních údajů 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém konzumenta autoritativních údajů, prostřednictvím 
kterého Čtenář provádí volání Služeb čtení autoritativních údajů na 
specifickém rozhraní IDRR za účelem jejich získání. 

Element Systém sdílení osobního zdravotního záznamu (SS_OZZ) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Systém zajišťující ukládání a sdílení osobních zdravotních záznamů pacientů. 

Element Systém subjektu zpracovávající OD zdravotnictví 

Typ ApplicationComponent 

Popis Cílový informační systém, který využívá Otevřených dat zdravotnictví. 

Element Technický správce IDRR 

Typ BusinessRole 

Popis Role osoby zajišťující technickou správu systému IDRR 

Element Technický správce NZIP 

Typ BusinessRole 

Popis Role osoby zajišťující technickou správu Národního Zdravotnického 
Informačního Portálu 

Element Technický správce RRZ 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující technickou správu rezortních registrů zdravotnictví 

Element Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) 

Typ BusinessActor 

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

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

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

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

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

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

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

Element Věcný správce IDRR 

Typ BusinessRole 

Popis Role osoby zajišťující věcnou správu subsystémů IDRR 

Element Věcný správce NZIP 

Typ BusinessRole 

Popis Role osoby zajišťující věcnou správu Národního Zdravotnického 
Informačního Portálu 

Element Věcný správce RRZ 

Typ BusinessRole 

Popis Role správců rezortních registrů zdravotnictví 

Element Věcný záměr zákona o elektronizaci zdravotnictví, bezpečném sdílení dat 
mezi poskytovateli zdravotních služeb a o NZIS 

Typ Contract 

Popis Věcný záměr zákona o elektronizaci zdravotnictví, bezpečném sdílení dat 
mezi poskytovateli zdravotních služeb a o NZIS 

Element Veřejnost 

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

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

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

Řešení životních situací 

• Jsem v nouzi 

• Trpím onemocněním 

• Jdu na vyšetření 

• Jak probíhá léčba 

Zvyšování zdravotní gramotnosti 

• Podpora zdraví a dostupné preventivní programy 

• Poradna 

Přehled poskytovatelů zdravotních služeb 

• Vyhledání lékaře a terapeuta 

• Vyhledání zdravotnického zařízení 

• Vyhledání lékárny a prodejny zdravotnických potřeb 

Nástroje a nastavení 

• Vyhledávání a zdroje informací 

• Rozcestník, navigace a HealthBot 

• Konzultace zdravotního stavu s lékařem 

• Chci být informován o 

• Zdravotnické mobilní aplikace 

• Otevřená data zdravotnictví a jejich analýza 

Element Vzdělávací instituce 

Typ BusinessRole 

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

viz např.: http://www.sukl.cz/sukl/ceske-odborne-spolecnosti-profesni-
asociace-a-vzdelavaci 
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Element Zajištění bezpečného předávání zdravotnických dat (BVD) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Bezpečná brána do EU a mezi subjekty eH v ČR 

Element Základní registry (ISZR) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Základní registry (ISZR) 

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 

Element Zdravotnický pracovník 

Typ BusinessRole 

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

Na portálu NZIP se jedná využívání služeb v následujících oblastech: 

Zdravotnická dokumentace 

• Index zdravotnické dokumentace (IZD) 

• Emergency záznam pacienta (EMZ) 

Elektronické nástroje ordinace 

• Nahlížení do zdravotnické dokumentace 

• Nahlížení a správa autoritativních údajů pacienta 

• Náhled do ePreskripce, eDispenzace a eNeschopenky 

• Žádanky na specializovaná vyšetření 

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

1.4 Diagram: (AA) IDRR - Poskytované služby a rozhraní 
Diagram formou mapy ukazuje souvislosti centrálních interních a správcovských služeb IDRR (vertikála) a 
rozhraní IDRR (horizontála) prostřednictvím kompozitních služeb (tmavě modré služby). 
Z diagramu lze zjistit, které služby jsou publikovány na jednotlivých rozhraních IDRR, tedy jaké služby 
centrálního systému eHealth jsou nabízeny jednotlivým zainteresovaným subjektům ve zdravotnictví a 
veřejné správě. 

 

Element Audit přístupu k Indexu ZD a EMZ 

Typ ApplicationService 

Popis Speciální auditní služba pro kontrolu přístupu k citlivým záznamům v Indexu 
ZD a EMZ pacienta. 

Element Centrální služby elektronického zdravotnictví 

Typ ApplicationService 

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

 

Centrální služby elektronického zdravotnictví

Služby NZIP pro

Zdravotnické

Pracovníky (ZP)

Služby čtení a editace

autoritativních údajů

Služby pro komunikaci IDRR se systémy eGOV

Služby pro sběr provozních

dat od PZS

Služby pro integraci

IDRR s NZIS

Rozhraní na

Bránu NKMeZ

Služby vyzvedávání

notifikací

Uživatelská neveřejná rozhraníUživatelská veřejná

rozhraní

Nevizuální veřejná rozhraní Nevizuální neveřejná rozhraní k systémům eGOVNevizuální neveřejná rozhraní pro subjekty zdravotnictví

Služby integrace systémů

Služby postupů, výkonů a řízení

Služby otevřených dat a statistik

Služby poskytování neveřejných dat

Rozhraní pro

poskytovatele

(PZS)

Rozhraní pro

provozovatele

(OZZ)

Rozhraní pro

editory a

konzumenty

autoritativních

údajů

Rozhraní na

eGSB

Rozhraní na

CzechPOINT

Rozhraní na

ISZR

Rozhraní pro

NZR

Rozhraní na

ISDS

Uživatelské

rozhraní

veřejnosti

Uživatelské

rozhraní

pacientů

Uživatelské

rozhraní

zdravotnických

pracovníků

Veřejné datové

rozhraní pro

poskytování OD

Rozhraní na

NKOD

Služby poskytování autoritativních údajů

Služby řízení

provozu RDR

Služby správy

oprávnění přístupu

Služby správy

notifikací

Služby správy

obsahu NZIP

Služby pro subjekty zdravotnictví a veřejnost

Služby věcné a technické správy

Služby autorizace zdravotnické dokumentace

Legenda

Služby NZIP pro

veřejnost

Služby publikování info

o sadách OD do NKOD

Služby CKAN pro

poskytování OD pro

další zpracování

Služby NZIP pro

Pacienty (P)

Služby správy přístupu k

událostem a auditním

informacím

Služby správy

katalogu služeb eH

Služby technické správy

otevřených dat a resortních

statistik

Služby věcné správy metodik

a doporučených klinických

postupů

Uživatelské

rozhraní

poskytovatelů

zdravotnických

služeb

Služby NZIP pro

Poskytovatele

Zdravotních služeb

(PZS)

Služby správy

ARZP
Služby správy

ARPZS

Služby správy

ARP

Služby správy registru

práv a mandátů

Věcná správa

modulu SOA Gov

Služby správy autentizační brány a

služeb pro bezpečné předávání

zdravotnických dat

Služby autentizace pro

zajištění bezpečného

předávání dat

Služba definice

kontrolních postupů a

pravidel

Služba pro základní a

pokročilou analýzu

událostí

Správa podpory

sdílení ZD

Audit přístupu k Indexu

ZD a EMZ
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Kompozitní Centrální služby elektronického zdravotnictví tvoří: 

• Služby integrace systémů 

• Služby čtení a editace autoritativních údajů 

• Služby ověření a udílení oprávnění a mandátů 

• Služby autentizace pro zajištění bezpečného předávání dat 

• Služby centrální evidence Zdravotnické dokumentace 

• Služby ztotožnění osob a kontroly přístupových oprávnění 

• Služby postupů, výkonů a řízení 

• Služby otevřených dat a statistik 

• Služby prezentace katalogu služeb a životních událostí pacientů 

• Služby poskytování neveřejných dat 

Element Nevizuální neveřejná rozhraní k systémům eGOV 

Typ Grouping 

Popis Skupina nevizuálních neveřejných rozhraní k systémům eGOV 

Element Nevizuální neveřejná rozhraní pro subjekty zdravotnictví 

Typ Grouping 

Popis Skupina nevizuálních neveřejných rozhraní pro subjekty zdravotnictví 

Element Nevizuální veřejná rozhraní 

Typ Grouping 

Popis Skupina nevizuálních veřejných rozhraní 

Element Rozhraní na Bránu NKMeZ 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní na bránu Národního kontaktního místa elektronického 
zdravotnictví 

Element Rozhraní na CzechPOINT 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro centrální systém 
CzPOINT 

Element Rozhraní na eGSB 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci na 
Government Service Bus. 
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Element Rozhraní na ISDS 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci s Informačním 
Systémem Datových Schránek 

Element Rozhraní na ISZR 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci s Informačním 
Systémem Základních registrů, čímž zajišťuje volání dílčích služeb Základních 
registrů Obyvatel, Osob, Územní Identifikace a Práv a Povinností pro 
potřeby systému IDRR. 

Element Rozhraní na NKOD 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní na národní katalog otevřených dat 

Element Rozhraní pro editory a konzumenty autoritativních údajů 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro Informační systémy 
Editorů a Čtenářů údajů Autoritativních registrů. 

Element Rozhraní pro NZR 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci se systémy 
Národních Zdravotních Registrů 

Element Rozhraní pro poskytovatele (PZS) 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro systémy Poskytovatelů 
Zdravotnických služeb. 

Element Rozhraní pro provozovatele (OZZ) 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro Provozovatele systémů 
Osobních Zdravotních Záznamů 

Element Služba definice kontrolních postupů a pravidel 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro specifické role uživatelů systému ALM, které umožní definovat 
kontrolní postupy a pravidla na základě přiřazení do této role věcným či 
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technickým správcem systému IDRR. 

Element Služba pro základní a pokročilou analýzu událostí 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro specifické role uživatelů systému ALM, které umožní základní a 
pokročilou analýzu událostí na základě přiřazení do této role věcným či 
technickým správcem systému IDRR. 

Element Služby autentizace pro zajištění bezpečného předávání dat 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro zajištění bezpečného předávání dat 

Element Služby CKAN pro poskytování OD pro další zpracování 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby lokálního katalogu otevřených dat 

Element Služby čtení a editace autoritativních údajů 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby integrace systémů 

Typ ApplicationService 

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

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

Element Služby NZIP pro Pacienty (P) 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby pro pacienty 

Element Služby NZIP pro Poskytovatele Zdravotních služeb (PZS) 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služba portálu pro potřebu poskytovatelů péče 

Element Služby NZIP pro veřejnost 



 

49 

 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby zajišťující podporu pro veřejnost 

Element Služby NZIP pro Zdravotnické Pracovníky (ZP) 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby zajišťující podporu pro zdravotnické pracovníky 

Element Služby otevřených dat a statistik 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby poskytování autoritativních údajů 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro poskytování autoritativních údajů systémem ISAR. 

Element Služby poskytování neveřejných dat 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro zabezpečenou publikaci neveřejných dat 

Element Služby postupů, výkonů a řízení 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby pro integraci IDRR s NZIS 

Typ ApplicationService 

Popis Služby poskytující data IDRR pro potřeby národního portálu zdravotnictví 

Element Služby pro komunikaci IDRR se systémy eGOV 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby pro sběr provozních dat od PZS 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro sběr provozních dat ze systémů poskytovatelů péče 

Element Služby publikování info o sadách OD do NKOD 
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Typ ApplicationService 

Popis Služby publikace metadat OD do NKOD 

Element Služby řízení provozu RDR 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro řízení provozu rezortního datového rozhraní 

Element Služby správy ARP 

Typ ApplicationService 

Popis Služby správy Autoritativního Registru Pacientů 

Element Služby správy ARPZS 

Typ ApplicationService 

Popis Služby správy Autoritativního Registru Poskytovatelů Zdravotnických Služeb 

Element Služby správy ARZP 

Typ ApplicationService 

Popis Služby správy Autoritativního Registru Zdravotnických Pracovníků 

Element Služby správy autentizační brány a služeb pro bezpečné předávání 
zdravotnických dat 

Typ ApplicationService 

Popis Služby správy subsystému BVD 

Element Služby správy katalogu služeb eH 

Typ ApplicationService 

Popis Množina služeb pro výkon správy provozu modulu Katalog služeb 
elektronického zdravotnictví (KSeZ). 

Element Služby správy notifikací 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro správce subsystému notifikací, které zajištují jeho provoz. 

Element Služby správy obsahu NZIP 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby pro správu obsahu portálu 

Element Služby správy oprávnění přístupu 

Typ ApplicationService 
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Popis Služby určené pro správu subsystému správy identit a oprávnění (IAM) 
potřebné pro zajištění provozu subsystému, nikoliv pro provádění změn v 
oprávněních k přístupu ke službám elektronického zdravotnictví. 

Element Služby správy přístupu k událostem a auditním informacím 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro správce systému IDRR, které umožnují zajištění provozu systému 
a přístup ke konfiguračním datům systému ALM, nikoliv však přístup k 
citlivým událostním a auditním datům získaným za provozu IDRR. 

Element Služby správy registru práv a mandátů 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby pro správu registru práv a mandátů 

Element Služby technické správy otevřených dat a resortních statistik 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby pro správu otevřených dat a statistik 

Element Služby věcné správy metodik a doporučených klinických postupů 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby správy metodik a doporučených klinických postupů 

Element Služby vyzvedávání notifikací 

Typ ApplicationService 

Popis Služba zajišťující vyzvedávání notifikací o změnách v dílčích subsystémech 
IDRR 

Element Správa podpory sdílení ZD 

Typ ApplicationService 

Popis specifické služby pro zajišťování provozu subsystému Sdílení zdravotnické 
dokumentace (SZD) 

Element Uživatelská neveřejná rozhraní 

Typ Grouping 

Popis Skupina uživatelských neveřejných rozhraní 

Element Uživatelská veřejná rozhraní 

Typ Grouping 

Popis Skupina uživatelských veřejných rozhraní 
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Element Uživatelské rozhraní pacientů 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní pro přístup pro pacienty 

Element Uživatelské rozhraní poskytovatelů zdravotnických služeb 

Typ ApplicationInterface 

Popis Aplikační rozhraní pro PZS 

Element Uživatelské rozhraní veřejnosti 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní pro přístup veřejnosti 

Element Uživatelské rozhraní zdravotnických pracovníků 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní pro přístup zdravotnických pracovníků 

Element Věcná správa modulu SOA Gov 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby zajišťující správu Submodulu řízení procesů SOA. 

Element Veřejné datové rozhraní pro poskytování OD 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní pro poskytování otevřených dat 

1.5 Diagram: (AA) IDRR - Informační Systém Autoritativní Registrů (ISAR) 
Subsystém – (AA) IDRR - Informační Systém Autoritaivní Registrů (ISAR) 
 
Účel 

• Informační Systém Autoritativních Registrů (ISAR) zajišťuje společné a podpůrné komunikační a 
kontrolní funkce potřebné pro dílčí autoritativní registry ARP, ARZP a ARPZS 

• Důvodem existence ISAR je zajistit provádění komplexních dotazů současně nad všemi třemi 
autoritativními registry a zajištění společných funkcí 

 
Popis základní funkcionality subsystému ISAR 

• ISAR zajišťuje logiku vstupních front požadavků a výstupních front odpovědí se zaručenou serializací 

• ISAR zajišťuje kontrolu oprávnění žadatele na provedení služby 

• ISAR zajišťuje logiku zpracování služeb (rozpad na dílčí kroky) a kompozici služeb (volání atomických 
služeb) Autoritativních Registrů 

• Prostřednictvím RDR jsou aktualizovány dílčí Autoritativní Registry referenčními daty základních 
registrů (zelená vazba) 
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• Národní zdravotní registry poskytovatelů a pracovníků budou plnit roli Agendových Informačních 
Systémů - stanou se editorem Autoritativních Registrů Poskytovatelů zdravotních služeb a 
Zdravotnických pracovní (oranžová vazba) 

• Centrální registr pojištěnců bude plnit roli Agendového Informačního Systému - stane se editorem 
Autoritativního registru pacientů 

 
Předpoklady 

Předpokladem pro vznik ISAR je záměr věcného záměru Zákona o elektronickém zdravotnictví, který 
definuje tři autoritativní registry: Pacientů, Zdravotnických pracovníků a Poskytovatelů zdravotnických 
služeb 

 
Východiska  
Požadavek navrhnout tři autoritativní registry dle věcného zákona o elektronickém zdravotnictví, logicky 
oddělit jejich úložiště, zabezpečit ochranu údajů, přitom zajistit požadavek na logické propojení a 
zajištění možnosti klást komplexní provázané dotazy do těchto registrů 

 
Principy a pravidla 

• Důsledná modularita a logická provázanost Autoritativních registrů 

• Kompozice služeb Autoritativních registrů pro komplexní dotazy 

• Vysoká průchodnost a dostupnost systému Autoritativních registrů 

 
Vazby 

 
Interní spolupracující komponenty 

• Na Resortní Datové Rozhraní (RDR), je vystavena služba Poskytování autoritativních údajů a služba 
Evidence autoritativních údajů 

• Z Resortního Datového Rozhraní (RDR), je využívána služba Ověření oprávnění a mandátů, kterou 
poskytuje Registr práv a mandátů, kterou ISAR využívá pro kontroly při výdeji autoritativních dat 

• Zprostředkovaně používá po pseudonymizaci citlivých osobních Autoritativních údajů subsystém 
Otevřená data zdravotnictví 

Externí konzumenti služeb subsystému  

• Mezi externí konzumenty autoritativních údajů patří Národní Zdravotnický Informační Portál, 
Poskytovatelé zdravotnických služeb a Zdravotničtí pracovníci prostřednictvím svých Klinických, 
Nemocničních a Ambulantních informačních systémů a externí Čtenáři a Sekundární editoři 
autoritativních údajů 
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Element Administrativní a ostatní registry 

Typ BusinessObject 

Popis Mezi Administrativní a ostatní registry patří: 

• Národní systém pro hlášení nežádoucích událostí (NSHNU) 

• IS Pracovní neschopnost (IS PN) 

• Registr zdravotnických prostředků (RZPRO) 

• IS Demografie (IS DEM) 

• IS List o prohlídce mrtvého (IS LPZ) 

• Registr nelékařských zdravotnických pracovníků (RNZP) 

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 

Stávající Národní zdravotnické registry

Služby čtení a editace

autoritativních údajů

Služby editace

autoritativních údajů

Informační Systém Autoritativních Registrů (ISAR)

Autoritativní registr

zdravotnických pracovníků

(ARZP)

Autoritativní registr pacientů

(ARP)

Autoritativní registr

poskytovatelů zdravotních

služeb (ARPZS)

Rezortní datové rozhraní (RDR) Rozhraní pro

editory a

konzumenty

autoritativních

údajů

Služby poskytování

autoritativních údajů

Rozhraní integrované správy IDRR

Služby správy

ARZP

Služby správy

ARPZS

Služby správy

ARP

Služby kontroly

přístupových

oprávnění

Správa identit a oprávnění

(IAM)

Rozhraní pro

přístup k AR

Registry  podle zákona č. 372/2011 (o

zdravotních službách)

Administrativní a ostatní registry

Systém editora

autoritativních údajů

(ISEAÚ)

Systém konzumenta

autoritativních údajů

Autoritativní údaje

ARZP

Autoritativní údaje

ARP

Autoritativní údaje

ARPZS

Primární editor

autoritativních

údajů

Sekundární editor

autoritativních

údajů

Čtenář

autoritativních

údajů

Služby a komponenty pro správu

Okolní systémy se kterými dochází k interakci

Externí služby IDRR

Legenda

Služby pro komunikaci

IDRR se systémy eGOV

Rozhraní na ISZR

Centrální registr

pojištěnců

IS zdravotních

pojišťoven

ISZR ROB

ROS

Národní registr poskytovatelů

zdravotních služeb (NRPZS)

Národní registr zdravotnických

pracovníků (NRZP)

Registr nelékařských

zdravotnických pracovníků (RNZP)

JTP

Audit a log management

(ALM)

Fronta požadavků na

služby

Kontroly oprávnění na služby, Logika

zpracování a kompozice služeb dílčích AR

Výstupní fronty odpovědí

Služby správy

ISAR

Služby ověření

oprávnění a udílení

mandátů

Národní Zdravotnický Informační Portál (NZIP)

Sdílené aplikační funkce NZIP

Přístup k autoritativním údajům

Zdravotnický

pracovník

Pacient Poskytovatel

zdravotnických služeb

Pověřená

osoba

Veřejnost

Registr práv a mandátů

(RPM)

Edituje údaje

Pojištěného

Pacienta

Synchro

ID_ZP

Edituje údaje Zdravotnického

pracovníka a Poskytovatele

zdravotnických služeb

Budoucí cesta synchronizace

údajů Autoritativních registrů s

referenčními daty ZR

Čtení údajů

PZS, ZP a P

Synchro

ID_PZS
Autoritativní

údaje

Synchro

ID_Pac

Odpovědnost za aktuálnost

záznamů o PZS a ZP
Aktualizace

AÚ ref. daty

Obsahová

oprávnění

Současná cesta synchronizace

údajů Národních Zdravotních

Registrů s referenčními daty ZR

Identifikátory

autoritativních

údajů

Synchro

ID_Poj

Kontroly

oprávění a

mandátů

Ztotožnění

pacientského

kmene
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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. 
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, 
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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) 

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 
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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 

 

  

 

• 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), 
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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 

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 Autoritativní údaje ARP 

Typ DataObject 

Popis AUTORITATIVNÍ ÚDAJE VEDENÉ V ARP STANOVENÉ ZÁKONEM 

a)    anonymní resortní identifikátory fyzické osoby pro registrované agendy 
resortu MZ, interní resortní ID pacienta 

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

c)    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); 
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poznámka: závisí na státní příslušnosti osoby  

d)    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),  

e)    datum vzniku a zániku pojistného vztahu u příslušné ZP, ukládání 
historie, 

 

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

f)    u pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát, časové období, v němž 
je plátcem pojistného stát,  

g)    označení skupiny/kategorie pojištěnců,  

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

 

Nové údaje spojené se službami EZ: 

i)    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)), 

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

k)    identifikace provozovatele OZZ, kterého si pacient zvolil. 

Element Autoritativní údaje ARPZS 

Typ DataObject 

Popis (1) 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, 
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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.  

Element Autoritativní údaje ARZP 

Typ DataObject 

Popis Údaje vedené v registru 

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 

 pravomocných rozhodnutích o zákazu výkonu zdravotnického povolání, 

 přijetí do komory a vyloučení z komory, 

 kontaktní a komunikační údaje, například telefonní číslo, adresu 
elektronické pošty nebo identifikátor datové schránky, pokud tyto údaje 
zdravotnický pracovník sdělil 

 

  

 

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.  
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Zapisování údajů do ARZP 

(1) Údaje ARZP zapisuje automatizovanými procesy věcný správce 
autoritativních registrů (IDRR). 

(2) Údaje ARZP zapisuje automatizovanými procesy prostřednictvím 
Národního registru zdravotnických pracovníků příslušný editor zmocněný k 
tomu zákonem 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Element Centrální registr pojištěnců 

Typ ApplicationComponent 

Popis Podle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění je Všeobecná 
Zdravotní Pojišťovna pověřena vedením Registru všech pojištěnců 
všeobecného zdravotního pojištění v České republice, tedy nejen vlastních, 
ale i těch, kteří jsou registrováni u ostatních českých zdravotních pojišťoven. 
Registr obsahuje tyto údaje o pojištěncích: 

• rodné číslo, případně jiné číslo pojištěnce 

• jméno, příjmení, popřípadě rodné příjmení 

• adresu pobytu 

• datum vzniku a zániku pojistného vztahu u příslušné zdravotní 
pojišťovny; u pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát, časové 
období, v němž je plátcem pojistného stát 

• datum odhlášení a přihlášení pojištěnce do zdravotního pojištění v 
České republice 

Element Čtenář autoritativních údajů 

Typ BusinessRole 

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

 

• Veřejnost nesmí nahlížet do autoritativních dat pacientů (ARP) 

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

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

 

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

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

• Pacient může nahlížet na všechny záznamy autoritativních údajů 
Poskytovatelů zdravotnických služeb (ARPZS) 
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• Zdravotnický pracovník může nahlížet na autoritativní údaje o 
pacientech: které ošetřuje a které registruje nebo kteří dali souhlas s 
nahlížením na jejich autoritativní údaje v Autoritativním registru 
pacientů (ARP) 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

 

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

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

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

Element Fronta požadavků na služby 

Typ ApplicationFunction 
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Popis Funkce zajišťující perzistenci a serializaci požadavků na volání služeb 
autoritativních registrů 

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 zdravotních pojišťoven 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém pojišťovny, která jeho prostřednictvím spravuje kmen 
vlastních pojištěnců 

Element ISZR 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém veřejné správy, jehož prostřednictvím je zajišťováno 
sdílení dat mezi jednotlivými základními registry navzájem a základními 
registry a agendovými informačními systémy, správu oprávnění přístupu k 
datům a další činnosti podle zákona o základních registrech. 

Element JTP 

Typ ApplicationComponent 

Popis Jednotná technologická platforma (eREG) 

Element Kontroly oprávnění na služby, Logika zpracování a kompozice služeb dílčích 
AR 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce kontrolující oprávnění na volání služeb autoritativních registrů 
využívající službu Ověření oprávnění a mandátů dostupnou na Rezortním 
datovém rozhraní. 

Funkce dále zajišťuje logickou posloupnost zpracování spočívající v 
dekompozici volání služby ISAR na dílčí volání atomických služeb AR a 
následné složení odpovědi pro žadatele o službu. 

Element Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) 
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Typ ApplicationComponent 

Popis Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) je zřízen podle §§ 
74 a 75 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Registr obsahuje 
informace o poskytovatelích zdravotních služeb, poskytovatelích sociálních 
služeb, kteří poskytují zdravotní služby, a o hostujících osobách. 

U jednotlivých poskytovatelů obsahuje registr údaje o oprávněních k 
poskytování zdravotních služeb, odborných zástupcích, místech poskytování 
a podrobné informace o provozovaných zdravotnických zařízeních. 

 

Veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb 

Dne 17. 5. 2018 byla uvolněna vylepšená verze veřejného portálu 
Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) na adrese 
http://nrpzs.uzis.cz 

 

Zdroj informací https://www.uzis.cz/registry-nzis/nrpzs  

 

 

§ 74 zákona č. 372/2011 Sb. 

 

(1) Národní registr poskytovatelů obsahuje strukturované údaje o 
poskytovatelích, a to 

 

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

 

b) údaje o odborném zástupci v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

 

c) adresu sídla podnikatele, adresu místa nebo míst poskytování zdravotních 
služeb a další kontaktní údaje poskytovatele, například telefon, fax, adresu 
elektronické pošty, adresu internetových stránek a identifikátor datové 
schránky, 

 

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

 

e) datum zahájení poskytování zdravotních služeb, 

 

f) údaj o přerušení poskytování zdravotních služeb, 

 

http://nrpzs.uzis.cz/
https://www.uzis.cz/registry-nzis/nrpzs
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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, 

 

j) provozní a ordinační dobu, 

 

k) seznam zdravotních pojišťoven, s nimiž má uzavřenu smlouvu podle 
zákona o veřejném zdravotním pojištění, 

 

l) údaj o získání potvrzení o splnění podmínek hodnocení kvality a bezpečí 
poskytovaných zdravotních služeb podle tohoto zákona, 

 

m) počet lůžek podle formy a oboru zdravotní péče, popřípadě druhu 
zdravotní péče podle § 5 odst. 2 písm. f) až i), 

 

n) přepočtený počet zdravotnických pracovníků v členění podle odborné 
způsobilosti, specializované způsobilosti a zvláštní odborné způsobilosti. 

 

(2) Do Národního registru poskytovatelů se zaznamenávají též údaje 

 

a) o poskytovatelích sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby v 
rozsahu podle odstavce 1 písm. a), c), d) a e), 

 

b) o osobách poskytujících zdravotní služby podle § 20, a to údaje uvedené 
v dokladu prokazujícím jejich oprávnění poskytovat zdravotní služby v jiném 
členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo 
Švýcarské konfederaci, kontaktní adresa a další kontaktní údaje podle 
odstavce 1 písm. c), datum zahájení a ukončení poskytování zdravotních 
služeb na území České republiky, zákaz poskytování zdravotních služeb na 
území České republiky a doba jeho trvání. 

 

(3) Obsah Národního registru poskytovatelů je 

 

a) veřejně přístupný na internetových stránkách ministerstva, s výjimkou 
údajů o 

 

1. adrese místa trvalého nebo hlášeného pobytu a datu narození fyzické 
osoby a 
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2. poskytovateli, o jehož oprávnění k poskytování zdravotních služeb 
rozhodlo Ministerstvo obrany, Ministerstvo spravedlnosti nebo Ministerstvo 
vnitra, 

 

b) přístupný poskytovateli, poskytovateli sociálních služeb a osobě 
poskytující zdravotní služby podle § 20, a to v rozsahu údajů o nich 
zpracovávaných, 

 

c) přístupný oprávněným zaměstnancům příslušného správního úřadu a 
dále krajského úřadu, jemuž bylo oznámeno poskytování zdravotních služeb 
podle § 11 odst. 8 a § 20 odst. 2, v rozsahu všech údajů zpracovávaných v 
registru, a to za účelem výkonu státní správy v oblasti zdravotnictví, 

 

d) přístupný oprávněným zaměstnancům právnických osob zajišťujícím sběr 
dat do Národního zdravotnického informačního systému, 

 

e) přístupný oprávněným zaměstnancům zdravotních pojišťoven v rozsahu 
všech údajů zpracovávaných v registru, a to za účelem provádění veřejného 
zdravotního pojištění, 

 

f) přístupný komoře, jde-li o člena komory, který je poskytovatelem nebo 
odborným zástupcem, a to v rozsahu údajů o nich vedených. 

 

 

§ 75 zákona č. 372/2011 Sb. 

 

(1) Do Národního registru poskytovatelů předává údaje podle 

 

a) § 74 odst. 1 písm. a) až i) příslušný správní orgán s tím, že další kontaktní 
údaje podle § 74 odst. 1 písm. c) předává, pokud jsou mu známé, 

 

b) § 74 odst. 2 krajský úřad, jemuž bylo oznámeno poskytování zdravotních 
služeb podle § 11 odst. 8 nebo podle § 20 odst. 2, 

 

c) § 74 odst. 1 písm. c), jde-li o kontaktní údaje, a podle § 74 odst. 1 písm. j) 
až n) poskytovatel, 

 

d) § 74 odst. 1 písm. c) a j) až n) poskytovatel sociálních služeb. 

 

(2) Příslušný správní orgán, krajský úřad uvedený v odstavci 1 písm. b) a 
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poskytovatelé předávají do registru též každou změnu těchto údajů. 

Element Národní registr zdravotnických pracovníků (NRZP) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Národní registr zdravotnických pracovníků 

 

Údaje vedené v NRZP 

§ 76 Zákon č. 372/2011 Sb. 

 

(1) Národní registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu 
zdravotnického povolání obsahuje údaje o zdravotnických pracovnících, 
včetně hostujících osob a osob, které způsobilost k výkonu zdravotnického 
povolání získaly mimo území České republiky, a to 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnického pracovníka a jeho 
akademický titul, vědecká hodnost a vědecko-pedagogický titul, 

b) datum a místo narození, 

c) pohlaví, 

d) rodné číslo, bylo-li přiděleno, v případě cizinců číslo cestovního dokladu 
nebo jiného průkazu totožnosti, 

e) státní občanství, 

f) označení odbornosti nebo odborností, včetně specializovaných a 
zvláštních odborných způsobilostí, 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, 

g) identifikační údaje vzdělávacího zařízení, akreditovaného zařízení nebo 
pověřené organizace, ve kterých zdravotnický pracovník získal odbornou, 
specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilost, v případě uznání 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních 
předpisů identifikační údaj uznávajícího orgánu, 

h) údaj, zda se jedná o hostující nebo usazenou osobu, 

i) v případě hostující osoby datum oznámení, na základě kterého může 
podle jiného právního předpisu vykonávat zdravotnické povolání, 

j) v případě zdravotnických pracovníků, kterých se týká specializační 
příprava nebo kteří jsou v průběhu aprobačního řízení, údaj, zda se jedná o 
zdravotnického pracovníka zařazeného do specializačního vzdělávání nebo 
přípravy k aprobační zkoušce, a obor specializačního vzdělávání nebo 
aprobační zkoušky, 

k) identifikační údaje poskytovatele nebo poskytovatele sociálních služeb, u 
kterého zdravotnický pracovník vykonává zdravotnické povolání, a druh a 
forma zdravotní péče, ve kterém zdravotnické povolání vykonává, 

l) adresu místa trvalého pobytu zdravotnického pracovníka, jde-li o cizince, 
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adresu hlášeného pobytu, a další kontaktní údaje, například telefonní číslo, 
adresu elektronické pošty nebo identifikátor datové schránky, pokud adresu 
a další kontaktní údaje zdravotnický pracovník sdělil, 

m) záznamy o: 

    1. pravomocných rozhodnutích o zákazu výkonu zdravotnického povolání, 

    2. vyloučení z komory. 

 

 

§ 77 Zákon č. 372/2011 Sb. 

 

(1) Do Národního registru zdravotnických pracovníků předávají údaje podle 
§ 76 odst. 1 

 

a) písm. a), d), f), g) a j) vzdělávací zařízení, akreditovaná zařízení a 
pověřené organizace, které tímto provádějí prvotní zápis zdravotnického 
pracovníka do registru, 

b) písm. a) až e) Ministerstvo vnitra a Policie České republiky v souladu s § 
71, 

c) písm. g) až j) ministerstvo a pověřené organizace, 

d) písm. j), k) a m) poskytovatel a poskytovatel sociálních služeb, 

e) písm. l) zdravotnický pracovník dobrovolně, 

f) písm. m) bodu 1 soud nebo příslušný správní orgán, 

g) písm. m) bodu 2 komora. 

 

(2) Zdravotnický pracovník vedený v Národním registru zdravotnických 
pracovníků je povinen bez zbytečného odkladu oznámit statistickému 
ústavu, zjistí-li, že jsou v tomto registru o něm vedené chybné údaje. 

Element Národní Zdravotnický Informační Portál (NZIP) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Portál zajišťuje vizuální rozhraní pro veřejnost, pacienty a pojištěnce, 
zdravotnické pracovníky, pověřené osoby, správce provozu a řízení tvorby 
obsahu portálu. 

 

NZIP je komponenta, která se podílí hlavní měrou na naplnění Strategického 
cíle 1: Zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní zdraví. 

 

Zahrnuje procesy 

• strategické řízení NZIP, 

• zdroje a financování, 
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• řízení vztahů s partnery, 

• vlastní proces tvorby obsahu NZIP, 

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

• zajištění technické správy a provozu. 

Element Pacient 

Typ BusinessRole 

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

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

Dostupnost zdravotních služeb 

• Elektronické objednání a časová a místní dostupnost ZP a PZS 

• Elektronická konzultace zdravotního stavu 

Zdravotní stav a léčebná plán 

• Přístup k osobním zdravotním záznamům 

• Mandát pro zastupování a oprávnění nahlížení do zdravotnické 
dokumentace 

• Osobní účet ve fondu plátců a úhrad 

Péče o vlastní zdraví 

• Zdravotní rizika pacienta 

• Program péče pro chronicky nemocné 

a z pohledu klienta služeb eZ v rámci Národního kontaktního místa je: 

• Rolí poskytující údaje pro přístup ke zdravotnické dokumentaci a 

• Žádajícím o přístup ke své zdravotnické dokumentaci 

Zdravotnická dokumentace 

• Index zdravotnické dokumentace 

• Emergency záznam pacienta 

 

Element Poskytovatel zdravotnických služeb 

Typ BusinessRole 

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

Element Pověřená osoba 

Typ BusinessRole 

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

 

Na portálu NZIP využívá Pověřená osoba služeb v následujících oblastech: 

• Služby účtů pojištěnců 

• Služby pro zřizovatele zdravotnických zařízení 

Element Primární editor autoritativních údajů 

Typ BusinessRole 

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

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

Element Přístup k autoritativním údajům 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce zajišťující prezentaci autoritativních dat Pacientů, Zdravotnických 
pracovníků a Poskytovatelů zdravotnických služeb dle předem daných 
přístupových oprávnění. 

Element Registr nelékařských zdravotnických pracovníků (RNZP) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Zákon č. 96/2004 Sb. 

Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 
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nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s 
poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-96 

 

 

Odborná způsobilost 

 

(1) Výkonem povolání jiného odborného pracovníka se rozumí provádění 
činností, které přímo souvisejí s poskytováním zdravotní péče. Činnosti, 
které jsou součástí výkonu zdravotní péče, vykonává jiný odborný pracovník 
pouze pod odborným dohledem nebo přímým vedením v rozsahu 
stanoveném prováděcím právním předpisem a jako zaměstnanec 
poskytovatele zdravotních služeb. 

 

(2) Odborná způsobilost k výkonu povolání jiného odborného pracovníka se 
získává absolvováním 

 

a) akreditovaného magisterského studijního oboru 

 

1. s jednooborovým studiem psychologie, pokud bylo zahájeno nejpozději 
ve školním roce 2007/2008 (psycholog), 

 

2. speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a 
surdopedie (logoped), pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno 
nejpozději v akademickém roce 2018/2019, 

 

3. speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z oftalmopedie nebo 
tyflopedie (oftalmoped), 

 

4. matematicko-fyzikálního zaměření, 

 

5. přírodovědného zaměření, to je biologického, fyzikálního nebo 
chemického zaměření, včetně veterinárního lékařství a farmacie, 

 

6. elektrotechnického zaměření, nebo 

 

7. sociálního zaměření (sociální pracovník), 
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8. pedagogického zaměření, 

 

 

b) akreditovaného bakalářského studijního oboru 

 

1. matematicko-fyzikálního zaměření, 

 

2. přírodovědného zaměření, to je biologického, fyzikálního nebo 
chemického zaměření, 

 

3. elektrotechnického zaměření, nebo 

 

4. sociálního zaměření (sociální pracovník), 

 

5. pedagogického zaměření, 

 

 

c) vyšší odborné školy ve studijním oboru 

 

přírodovědného zaměření, to je biologického, fyzikálního nebo chemického 
zaměření, 

 

2. elektrotechnického zaměření, nebo 

 

3. sociálního zaměření (sociální pracovník), 

 

 

d) střední odborné školy ve studijním oboru 

 

1. biologického nebo chemického zaměření, 

 

2. elektrotechnického zaměření, nebo 

 

3. sociálního zaměření, 

 

4. pedagogického zaměření, nebo 
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e) akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru pracovní terapie po získání 
středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem nebo středního 
vzdělání s maturitní zkouškou (pracovní terapeut). 

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 Registry podle zákona č. 372/2011 (o zdravotních službách) 

Typ BusinessObject 

Popis Účelem zdravotnických registrů je 

 

• sběr informací k hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva a jeho 
vývoje, ke sledování incidence, okolností vzniku a šíření společensky 
závažných nemocí a jejich důsledků; zároveň slouží jako podklad pro 
hodnocení účelnosti a efektivity diagnostických a léčebných postupů a 
podporu nebo usměrnění jejich rozvoje s návazně možnou podporou 
vybavenosti zdravotnických zařízení přístrojovou technikou, 

• sledování vývoje, příčin a důsledků nejenom závažných onemocnění, a 
to včetně důsledků ekonomických, a jejich dopady do sociální sféry a 
ekonomiky sociálního systému, 

• evidence a sledování pacientů, včetně zemřelých, s vybranými 
společensky závažnými nemocemi, sledování výskytu, vývoje, příčin a 
důsledků těchto nemocí a návaznosti další péče, a evidence a sledování 
pacientů s úrazy, a dále statistická a vědecká zpracování dat registrů 
zaměřená zejména na analýzy zdravotního stavu obyvatel a kvalitu a 
využívání zdravotní péče s cílem zlepšovat zdraví populace, 

• evidence poskytovatelů, poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují 
zdravotní služby, a osob poskytujících zdravotní služby podle § 20, 
personálního zabezpečení poskytovaných zdravotních služeb a 
technického a věcného vybavení, 

• evidence zdravotnických pracovníků z hlediska jejich oprávnění k 
výkonu zdravotnického povolání a dosaženého vzdělání, 

• získávání potřebných údajů pro statistické účely a poskytování 
informací, 

• sběr informací k hodnocení indikátorů kvality a bezpečnosti zdravotních 
služeb, 

• sběr informací k zajištění kvality a udržitelnosti systému úhrad 
zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, 

• sběr informací ke sledování demografického vývoje, reprodukčního 
zdraví a důsledků stárnutí obyvatelstva na poskytování zdravotních 
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služeb. 

Element Rezortní datové rozhraní (RDR) 

Typ ApplicationComponent 

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

Element ROB 

Typ ApplicationComponent 

Popis Registr obyvatel 

 

Subjekty údajů vedených v registru obyvatel jsou 

a) státní občané České republiky, 

b) cizinci, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu 
anebo na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému 
pobytu, 

c) občané jiných členských států Evropské unie, občané států, které jsou 
vázány mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím, a 
občané států, které jsou vázány smlouvou o Evropském hospodářském 
prostoru, a jejich rodinní příslušníci, kteří pobývají na území České republiky 
v rámci trvalého pobytu nebo kterým byl vydán doklad o přechodném 
pobytu na území České republiky delším než 3 měsíce, 

d) cizinci, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní 
ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany11), 

e) jiné fyzické osoby, u nichž jiný právní předpis vyžaduje agendový 
identifikátor fyzické osoby a stanoví, že tyto fyzické osoby budou vedeny v 
registru obyvatel. 

Element ROS 

Typ ApplicationComponent 

Popis Registr osob 

 

Subjekty, o nichž se vedou v registru osob údaje jsou 

a) právnická osoba, 

b) organizační složka a organizační jednotka právnické osoby, 

c) organizační složka státu, 

d) vnitřní organizační jednotka organizační složky státu, pokud je této 
vnitřní organizační jednotce zákonem svěřena vlastní působnost, 

e) podnikající fyzická osoba, 

f) zahraniční osoba a organizační složka zahraniční osoby, 
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g) svěřenecký fond, 

pokud jsou zapsány do evidence podle tohoto zákona nebo jiného právního 
předpisu. 

Element Rozhraní integrované správy IDRR  

Typ ApplicationInterface 

Popis Interface pro jednotný a zabezpečený přístup ke službám správy 
jednotlivých modulů IDRR prostřednictvím Systému integrované správy 
IDRR a specifických nástrojů třetích stran pro správu technologických 
komponent subsystému IDRR. 

Element Rozhraní na ISZR 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci s Informačním 
Systémem Základních registrů, čímž zajišťuje volání dílčích služeb Základních 
registrů Obyvatel, Osob, Územní Identifikace a Práv a Povinností pro 
potřeby systému IDRR. 

Element Rozhraní pro editory a konzumenty autoritativních údajů 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro Informační systémy 
Editorů a Čtenářů údajů Autoritativních registrů. 

Element Rozhraní pro přístup k AR 

Typ ApplicationInterface 

Popis Aplikační rozhraní na kterém jsou dostupné služby ISAR 

Element Sdílené aplikační funkce NZIP 

Typ ApplicationComponent 

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

Element Sekundární editor autoritativních údajů 

Typ BusinessRole 

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



 

76 

 

zdravotnictví a poskytovaných na, k tomuto účelu určeném, rozhraní 
systému IDRR. 

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

Element Služby čtení a editace autoritativních údajů 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby editace autoritativních údajů 

Typ ApplicationService 

Popis Služby editace autoritativních údajů prostřednictvím ISAR. 

Element Služby kontroly přístupových oprávnění 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby ověření oprávnění a udílení mandátů 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby poskytování autoritativních údajů 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro poskytování autoritativních údajů systémem ISAR. 

Element Služby pro komunikaci IDRR se systémy eGOV 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby správy ARP 

Typ ApplicationService 
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Popis Služby správy Autoritativního Registru Pacientů 

Element Služby správy ARPZS 

Typ ApplicationService 

Popis Služby správy Autoritativního Registru Poskytovatelů Zdravotnických Služeb 

Element Služby správy ARZP 

Typ ApplicationService 

Popis Služby správy Autoritativního Registru Zdravotnických Pracovníků 

Element Služby správy ISAR 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro správu a řízení provozu Informačního Systému Autoritativních 
Registrů (ISAR) 

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 
(ŚUKL), prostřednictvím RDR. 

Element Stávající Národní zdravotnické registry 

Typ Grouping 

Popis Skupina existujících národních zdravotnických registrů 

Element Systém editora autoritativních údajů (ISEAÚ) 
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Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém Editora autoritativních údajů, prostřednictvím kterého 
Primární nebo Sekundární editor provádí volání Služeb editace 
autoritativních údajů na specifickém rozhraní IDRR za účelem jejich 
zavedení, změny nebo rušení. 

Element Systém konzumenta autoritativních údajů 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém konzumenta autoritativních údajů, prostřednictvím 
kterého Čtenář provádí volání Služeb čtení autoritativních údajů na 
specifickém rozhraní IDRR za účelem jejich získání. 

Element Veřejnost 

Typ BusinessRole 

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

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

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

Řešení životních situací 

• Jsem v nouzi 

• Trpím onemocněním 

• Jdu na vyšetření 

• Jak probíhá léčba 

Zvyšování zdravotní gramotnosti 

• Podpora zdraví a dostupné preventivní programy 

• Poradna 

Přehled poskytovatelů zdravotních služeb 

• Vyhledání lékaře a terapeuta 

• Vyhledání zdravotnického zařízení 

• Vyhledání lékárny a prodejny zdravotnických potřeb 

Nástroje a nastavení 
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• Vyhledávání a zdroje informací 

• Rozcestník, navigace a HealthBot 

• Konzultace zdravotního stavu s lékařem 

• Chci být informován o 

• Zdravotnické mobilní aplikace 

• Otevřená data zdravotnictví a jejich analýza 

Element Výstupní fronty odpovědí 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce zajišťující perzistenci a serializaci odpovědí na volání služeb 
autoritativních registrů 

Element Zdravotnický pracovník 

Typ BusinessRole 

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

Na portálu NZIP se jedná využívání služeb v následujících oblastech: 

Zdravotnická dokumentace 

• Index zdravotnické dokumentace (IZD) 

• Emergency záznam pacienta (EMZ) 

Elektronické nástroje ordinace 

• Nahlížení do zdravotnické dokumentace 

• Nahlížení a správa autoritativních údajů pacienta 

• Náhled do ePreskripce, eDispenzace a eNeschopenky 

• Žádanky na specializovaná vyšetření 

• Objednávky a rezervace 

 

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

1.6 Diagram: (AA) IDRR - Resortní Datové Rozhraní (RDR) 
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Subsystém – RDR Rezortní datové rozhraní 
 
Účel 

• Komponenta RDR je integrační platformou (sběrnicí) centrálního systému IDRR 

• RDR kooperuje se všemi subsystémy IDRR 

• Vytváří kompozitní služby ze služeb subsystémů IDRR za účelem jejich publikace jak na vnitřní 
sběrnici, tak i prostřednictvím rozhraní pro subjekty elektronického zdravotnictví 

• Sběrnice představuje pro interní subsystémy IDRR jeden logický bod komunikace s vnějším okolím 
systému IDRR tím, že zprostředkovává fyzické volání aplikačních služeb externích informačních 
systémů veřejné správy, a zdravotnictví 

• RDR je významným zdrojem informací pro publikování na Národním Zdravotním Informačním 
Portálu 

 
Popis základní funkcionality a komponenty subsystému RDR 

RDR je integrační platformou, která zajištuje integraci interních subsystémů na principu sběrnice služeb 
a vůči externím komunikujícím systémům vystupuje v roli jednoho komunikačního bodu, na kterém 
poskytuje komplexní aplikační služby, které jsou tvořeny kompozicí interních služeb subsystémů IDRR. 
Níže je výčet všech aplikačních služeb, určených pro komunikaci s okolím, interních funkcí a aplikačních 
komponent a hlavních datových entit RDR: 
Aplikační služby pro zajištění komunikace s okolím IDRR 

• Služby pro integraci IDRR s NZIS 

• Služby pro komunikaci IDRR se systémy eGOV 

• Služby prezentace katalogu služeb a životních událostí 

• Služby pro sběr provozních dat od PZS 

• Služby čtení a editace autoritativních údajů 

• Služby pro integraci IDRR s eRecept 

• Služby pro integraci IDRR s eNeschopenka 

• Služba agregace provozních dat PZS 

Aplikační služby pro správu RDR 

• Služby řízení provozu RDR 

Aplikační funkce a logika RDR 

• Správa životního cyklu služeb 

• Podpora mediace a transformace zpráv 

• Podpora orchestrace služeb 

• Routing podle obsahu zpráv či podle QoS kritérií a politik 

• Funkce pro validaci zpráv 

• funkce pro synchronní a asynchronní volání služeb 

• Funkce pro transakční zpracování 

• Funkce pro autorizaci přístupu ke službám RDR 

• Funkce správy integrační platformy 

Aplikační komponenty RDR 

• Adaptéry pro napojení na systémy eGovernmentu (NIA, ISZR, ISDS, eGSB, CzP) 
Datové entity RDR 

• Konfigurační data číselníků, Workflow a monitoringu 

• Perzistence mediace 

• Perzistence transformace 

• Perzistence orchestrace 
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• Konfigurační data RDR 

 
Předpoklady 

Provozní: Výběr funkčně splňující požadavky, ekonomicky výhodné, podporované (provoz, rozvoj, 
otevřenost) integrační sběrnice (Enterprise Service Bus) pro implementaci všech funkcí a modulů 
navržených na architektonickém modely RDR 

Finanční: ekonomicky vhodný model pro nákup, cenový model nezávislý na objemu přenášených dat a 
licenčně nevázaný na počet integrovaných subjektů 

 
Východiska  
Požadavek pro vznik IDRR a komponenty RDR je zakotven v zákoně o elektronickém zdravotnictví 
 
Principy a pravidla 

Na pracovní skupině architektury byl formulován závěr implementovat v rámci RDR rozhraní pro SÚKL a 
ČSSZ. Otevřeným bodem zůstává: budou tyto subjekty zapisovat události spojené se zdravotnickou 
dokumentací pacienta zapisovat voláním centrální služby přímo do Indexu ZD nebo budou posílat jen 
notifikace o těchto událostech a RDR si bude na základě těchto notifikací aktivně číst informace a 
událostech pacienta a sám ve své režii je bude zapisovat do Indexu ZD (na diagramu vyznačené vazby 
červenou barvou) 
 
Vazby 

Interní spolupracující komponenty 

• Subsystém Otevřená data zdravotnictví (ODZ) 

• Subsystém Katalog služeb elektronického zdravotnictví (KSeZ) 

• Subsystém Registr práv a mandátů (RPM) 

• Subsystém pro zajištění bezpečného předávání zdravotnických dat (BVD) 

• Subsystém Informační systém autoritativních Registrů (ISAR) 

• Subsystém správy identit a oprávnění (IAM) 

• Subsystém sdílení zdravotnické dokumentace (SZD) 

• Subsystém audit a log management (ALM) 

• Subsystém notifikací (SN) 

• Externí systém Standardy elektronického zdravotnictví (SEZ) 

• Externí systém Indikátory a kvalita zdravotnických služeb 

Externí konzumenti/subjekty využívající služby subsystému RDR 

• Zprostředkovaně Byznys role fyzických a právnických osob přistupující na Národní Zdravotnický 
Informační portál (NZIP): veřejnost, pacient, pojištěnec, zdravotnický pracovník, poskytovatel 
zdravotnických služeb, pověřená osoba, vzdělávaní instituce 

• Individuální IS právnických osob - Veřejná správa (ISZR, ISDS, eGSB, CzP, NIA), Zdravotnictví (SÚKL, 
ČSSZ) 

• Typové IS právnických osob - IS poskytovatele zdravotnických služeb (KIS, NIS, Ambulantní systémy, 
LIS), IS provozovatelé OZZ, IS editorů autoritativních údajů 

• Správa RDR - Systém integrované správy IDRR 
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Element Adaptéry pro napojení na systémy eGovernmentu 

Typ ApplicationComponent 

Popis Speciální Aplikační komponenta - Adaptér ESB, která slouží pro sloužení a 
unifikaci komunikačních funkcí pro specifický typ externího integrovaného 
systému k ESB. 

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. 

Rezortní datové rozhraní (RDR)

Subsystém

notifikací

(SN)

Audit a log

management

(ALM)

Služby čtení a editace

autoritativních údajů

Služby pro komunikaci

IDRR se systémy eGOV

Služby pro sběr

provozních dat od PZSSlužby pro integraci

IDRR s NZIS

Podpora integrace

systémů prostřednictvím

webových služeb dle

principů SOA

Podpora běžných

transportů HTTP, FTP,

web services

Podpora mediace a

transformace zpráv

Podpora validace zpráv –

WSDL, XSD, XML

Routing podle obsahu

zpráv či podle QoS kritérií

a politik

Podpora orchestrace

služeb

Podpora transakčního

zpracování

Schopnost obsluhovat

selhání a chyby v rámci

workflow

Podpora zaručeného

doručení

Podpora synchronního a

asynchronního volání

služeb

Autorizace pro přístup ke

službám

Monitoring a správa

integrační platformy

Správa životního cyklu

služeb (WF)

Správa číselníků

Zajištění bezpečného předávání

zdravotnických dat (BVD)

Registr práv a mandátů (RPM)Katalog služeb elektronického

zdravotnictví (KSeZ)

Otevřená data zdravotnictví

(ODZ)

Služby centrální

evidence zdravotnické

dokumentace

Služby kontroly

přístupových oprávnění

Služby editace

autoritativních údajů

Adaptéry pro napojení na

systémy eGovernmentu

Rozhraní pro

poskytovatele (PZS)

Rozhraní na ISDS

Rozhraní pro editory a

konzumenty

autoritativních údajů

Rozhraní na eGSB

Rozhraní na

CzechPOINT

Rozhraní na ISZR

Rozhraní pro NZR

Rozhraní integrované

správy IDRR

Služby poskytování

autoritativních údajů

Služby nastavení

přístupových oprávnění

Služby ztotožnění osob Služba agregace

provozních dat PZS

Služby řízení provozu

RDR

Modul pro sběr provozních a

výkonnostních dat

poskytovatelů

zdravotnických služeb

Rozhraní pro

provozovatele (OZZ)

Služby vyzvedávání

notifikací

Služby integrace

systémů

Centrální služby

elektronického zdravotnictvíNárodní Zdravotnický Informační Portál (NZIP) Rozhraní na Bránu

NKMeZ

Služby autentizace pro

zajištění bezpečného

předávání dat

Služby a komponenty pro správu

Okolní systémy se kterými dochází k interakci

Kompozitní služby poskytované vně systému

systémy eGovernementu

Legenda

Služby pro integraci IDRR

s eRecept

Služby pro integraci IDRR

s eNeschopenka

Rozhraní pro SÚKL

Rozhraní pro ČSSZ

Služba pro příjem změn

Služby prezentace

katalogu služeb a

životních událostí

pacientů

Sdílený lékový záznam

(ePreskripce, eDispenzace)

eNeschopenka

IS Provozovatele úložiště

Osobních Zdrav. záznamů (IS

POZZ)

IS poskytovatelů zdravotních

služeb

Systém editora autoritativních

údajů (ISEAÚ)

Perzistence mediace,

transformace,

orchestrace a

konfigurační data

Konfigurační data

Číselníků, WF a

monitoringu RDR

ISZR

eGSB

CzechPOINT

ISDS

Rozhraní na NIA

Národní bod - NIA

Služby ověření identity

zdravotníka na požadovanou

míru záruky

Ověření identity

občana

Standardy elektronického

zdravotnictví (SEZ)

Sdílení zdravotnické

dokumentace (SZD)

Správa identit a oprávnění

(IAM)

Informační Systém

Autoritativních Registrů

(ISAR)

Indikátory a kvalita

zdravotních a

zdravotnických služeb

(IKZ)

Národní
zdravotní

registry (NRZ)

Technický správce

IDRR

Identifikátory

služeb a

autoritativních

údajů

Obsahová

oprávnění

Identity Pacienta a

Zdravotnického

pracovníka

Evidence a

konzumace

služeb

Info o uložení

ZD u PZS/OZZ

Shoda se

standardy

Změny

IN

SUKL bude posílat notifikace o

ePreskripci a eDispenzaci, kterou si

následně stáhne RDR nebo bude

přímo zapisovat do INDEXU

Zápis do

Indexu Zd

Sběr

dat

Sdílení

dat

Události Změny

OUT

Identita

osoby

Dtto ČSSZ pro

eNeschopenku

Pseudodymizovaná

data Tvorba

služeb

Autoritativní

údaje

Ztotožnění a

oprávnění
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Element Autorizace pro přístup ke službám 

Typ ApplicationFunction 

Popis Ověření identity pro přístup ke službám 

Element Centrální služby elektronického zdravotnictví 

Typ ApplicationService 

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

 

Kompozitní Centrální služby elektronického zdravotnictví tvoří: 

• Služby integrace systémů 

• Služby čtení a editace autoritativních údajů 

• Služby ověření a udílení oprávnění a mandátů 

• Služby autentizace pro zajištění bezpečného předávání dat 

• Služby centrální evidence Zdravotnické dokumentace 

• Služby ztotožnění osob a kontroly přístupových oprávnění 

• Služby postupů, výkonů a řízení 

• Služby otevřených dat a statistik 

• Služby prezentace katalogu služeb a životních událostí pacientů 

• Služby poskytování neveřejných dat 

Element CzechPOINT 

Typ ApplicationComponent 

Popis Systém CzP 

Element eGSB 

Typ ApplicationComponent 

Popis eGovernment Service Bus - komponenta veřejné správy pro integraci 
informačních systémů veřejné správy. 

Element eNeschopenka 

Typ ApplicationComponent 

Popis Systém evidence pracovní neschopnosti. 

Element Indikátory a kvalita zdravotních a zdravotnických služeb (IKZ) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Subsystém pro Tvorbu indikátorů a hodnocení kvality (IKZ) zdravotnických 
služeb, který disponuje základními funkcemi: 
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• Funkce evidence udělených oprávnění k provádění hodnocení kvality a 
bezpečí zdravotních služeb 

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

• Funkce srovnání ukazatelů a trendů při poskytování zdravotnických 
služeb 

• Transformace a mapování ukazatelů hodnocení na indikátory 
elektronických služeb eZ 

Element 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 poskytovatelů zdravotních služeb 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém poskytovatelů zdravotních služeb 

Element IS Provozovatele úložiště Osobních Zdrav. záznamů (IS POZZ) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém provozovatele úložiště osobních zdravotnických záznamů 
pacienta 

Element ISDS 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém datových schránek 

Element ISZR 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém základních registrů 

Element Katalog služeb elektronického zdravotnictví (KSeZ) 

Typ ApplicationComponent 

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

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

Element Konfigurační data Číselníků, WF a monitoringu RDR 

Typ DataObject 

Popis Konfigurační data RDR 

Element Modul pro sběr provozních a výkonnostních dat poskytovatelů 
zdravotnických služeb  

Typ ApplicationComponent 

Popis Aplikační modul zajišťující sběr provozních a výkonnostních dat od 
poskytovatelů zdravotní péče (typicky ETL nástroj). 

Element Monitoring a správa integrační platformy 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce zajišťující sledování provozu a správu integrační platformy 

Element Národní bod - NIA 

Typ ApplicationComponent 

Popis Národní bod pro identifikaci, někdy též Národní identitní autorita (NIA) 
umožňuje autentizaci občanů a ověření identity pro následné využívání 
elektronických služeb státu. Občan si může vybírat z různých autentizačních 
služeb (eOP, Jméno+heslo+SMS, v budoucnu též bankovní ID). 

Pro oblast zdravotnictví se bude plně využívat těchto státem garantovaných 
a poskytovaných služeb pro roli Pacient. 

Element Národní zdravotní registry (NRZ) 

Typ ApplicationCollaboration 

Popis Základní informace o registrech 

Účelem národních zdravotních registrů je sledovat vývoj, příčiny a důsledky 
nejenom závažných onemocnění, a to včetně důsledků ekonomických, a 
jejich dopady do sociální sféry a ekonomiky sociálního systému, evidence a 
sledování pacientů, včetně zemřelých, s vybranými společensky závažnými 
nemocemi, sledování výskytu, vývoje, příčin a důsledků těchto nemocí a 
návaznosti další péče, a evidence a sledování pacientů s úrazy, a dále 
statistická a vědecká zpracování dat registrů zaměřená zejména na analýzy 
zdravotního stavu obyvatel a kvalitu a využívání zdravotní péče s cílem 
zlepšovat zdraví populace. 

Význam zdravotních registrů mimo jiné také spočívá v jejich možnosti 
monitorovat současné trendy v kvalitě poskytování zdravotní péče v celé ČR 
v porovnání s ostatními evropskými státy. Informace z registrů slouží pro 
databáze zdravotnických ukazatelů Eurostatu, Světové zdravotnické 

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


 

86 

 

organizace (WHO), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
a pro další mezinárodní srovnání. 

Záznamy v registrech neobsahují jméno, příjmení, adresu subjektu údajů 
(pacienta) a ani žádné detailní osobní charakteristiky. 

 

Další zdroj informací https://www.uzis.cz/registry  

 

Element Národní Zdravotnický Informační Portál (NZIP) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Portál zajišťuje vizuální rozhraní pro veřejnost, pacienty a pojištěnce, 
zdravotnické pracovníky, pověřené osoby, správce provozu a řízení tvorby 
obsahu portálu. 

 

NZIP je komponenta, která se podílí hlavní měrou na naplnění Strategického 
cíle 1: Zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní zdraví. 

 

Zahrnuje procesy 

• strategické řízení NZIP, 

• zdroje a financování, 

• řízení vztahů s partnery, 

• vlastní proces tvorby obsahu NZIP, 

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

• zajištění technické správy a provozu. 

Element Otevřená data zdravotnictví (ODZ) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Subsystém IDRR - Aplikační komponenta zajištující publikaci otevřených dat 
zdravotnictví. 

Element Ověření identity občana 

Typ ApplicationService 

Popis Služba veřejné správy zajišťující ověření identity občana nebo cizince žijícího 
v České republice. 

Element Perzistence mediace, transformace, orchestrace a konfigurační data 

Typ DataObject 

Popis Obsahová data RDR 

https://www.uzis.cz/registry
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Element Podpora běžných transportů HTTP, FTP, web services 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce pro podporu komunikačních standardů 

Element Podpora integrace systémů prostřednictvím webových služeb dle principů 
SOA 

Typ ApplicationFunction 

Popis Podpůrné služby RDR pro integraci systémů 

Element Podpora mediace a transformace zpráv 

Typ ApplicationFunction 

Popis Podpora mediace a transformace zpráv - XML <-> XML, XML <->JSON, SQL 
result <-> XML 

Element Podpora orchestrace služeb 

Typ ApplicationFunction 

Popis Sekvence zpracování služeb 

Element Podpora synchronního a asynchronního volání služeb 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce pro podporu synchronního i asynchronního volání služeb 

Element Podpora transakčního zpracování 

Typ ApplicationFunction 

Popis Zajištění transakcí 

Element Podpora validace zpráv – WSDL, XSD, XML 

Typ ApplicationFunction 

Popis Kontrolní funkce pro specifické formáty zpráv 

Element Podpora zaručeného doručení 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce pro doručování zpráv 

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. 
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Element Rezortní datové rozhraní (RDR) 

Typ ApplicationComponent 

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

Element Routing podle obsahu zpráv či podle QoS kritérií a politik 

Typ ApplicationFunction 

Popis Směrování zpráv podle politik a kritérií 

Element Rozhraní integrované správy IDRR  

Typ ApplicationInterface 

Popis Interface pro jednotný a zabezpečený přístup ke službám správy 
jednotlivých modulů IDRR prostřednictvím Systému integrované správy 
IDRR a specifických nástrojů třetích stran pro správu technologických 
komponent subsystému IDRR. 

Element Rozhraní na Bránu NKMeZ 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní na bránu Národního kontaktního místa elektronického 
zdravotnictví 

Element Rozhraní na CzechPOINT 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro centrální systém 
CzPOINT 

Element Rozhraní na eGSB 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci na 
Government Service Bus. 

Element Rozhraní na ISDS 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci s Informačním 
Systémem Datových Schránek 

Element Rozhraní na ISZR 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci s Informačním 
Systémem Základních registrů, čímž zajišťuje volání dílčích služeb Základních 
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registrů Obyvatel, Osob, Územní Identifikace a Práv a Povinností pro 
potřeby systému IDRR. 

Element Rozhraní na NIA 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci na NIA 

Element Rozhraní pro ČSSZ 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro systém eNeschopenka, 
který provozuje ČSSZ 

Element Rozhraní pro editory a konzumenty autoritativních údajů 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro Informační systémy 
Editorů a Čtenářů údajů Autoritativních registrů. 

Element Rozhraní pro NZR 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci se systémy 
Národních Zdravotních Registrů 

Element Rozhraní pro poskytovatele (PZS) 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro systémy Poskytovatelů 
Zdravotnických služeb. 

Element Rozhraní pro provozovatele (OZZ) 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro Provozovatele systémů 
Osobních Zdravotních Záznamů 

Element Rozhraní pro SÚKL 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro systém eRecept, který 
provozuje SÚKL 

Element Schopnost obsluhovat selhání a chyby v rámci workflow 

Typ ApplicationFunction 

Popis ošetření selhání a chyb v rámci toku pracovních činností 
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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 Sdílený lékový záznam (ePreskripce, eDispenzace) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém, který provozuje SÚKL a který zajišťuje vedení sdílených 
lékových záznamů pacientů (ePreskripce, eDispenzace) 

Element Služba agregace provozních dat PZS 

Typ ApplicationService 

Popis Služba vytvářející agregace z provozních dat 

Element Služba pro příjem změn 

Typ ApplicationService 

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

Co a komu má zdrojový systém zasílat, zjistí voláním služby Příjem změn s 
patřičným parametrem. 

Vlastní změny zasílá zdrojový systém do SN voláním služby Příjem změn s 
předem definovanou strukturou zprávy. 

Element Služby autentizace pro zajištění bezpečného předávání dat 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro zajištění bezpečného předávání dat 

Element Služby centrální evidence zdravotnické dokumentace 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby čtení a editace autoritativních údajů 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby editace autoritativních údajů 
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Typ ApplicationService 

Popis Služby editace autoritativních údajů prostřednictvím ISAR. 

Element Služby integrace systémů 

Typ ApplicationService 

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

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

Element Služby kontroly přístupových oprávnění 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby nastavení přístupových oprávnění 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby ověření identity zdravotníka na požadovanou míru záruky 

Typ ApplicationService 

Popis Služby ověření identity zdravotníka na požadovanou míru záruky poskytuje 
Národní identitní autorita (NIA), jejich volání zprostředkovává pro 
subsystémy IDRR Rezortní datové rozhraní (RDR). 

Pro oblast zdravotnictví se může využívat těchto státem garantovaných a 
poskytovaných služeb pro roli Zdravotnický pracovník. 

Element Služby poskytování autoritativních údajů 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro poskytování autoritativních údajů systémem ISAR. 

Element Služby prezentace katalogu služeb a životních událostí pacientů 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby pro integraci IDRR s eNeschopenka 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro komunikaci s eNeschopenkou 

Element Služby pro integraci IDRR s eRecept 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro komunikaci s eReceptem 

Element Služby pro integraci IDRR s NZIS 

Typ ApplicationService 

Popis Služby poskytující data IDRR pro potřeby národního portálu zdravotnictví 

Element Služby pro komunikaci IDRR se systémy eGOV 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby pro sběr provozních dat od PZS 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro sběr provozních dat ze systémů poskytovatelů péče 

Element Služby řízení provozu RDR 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro řízení provozu rezortního datového rozhraní 

Element Služby vyzvedávání notifikací 

Typ ApplicationService 

Popis Služba zajišťující vyzvedávání notifikací o změnách v dílčích subsystémech 
IDRR 

Element Služby ztotožnění osob 

Typ ApplicationService 

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

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce správy číselníků 

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 
(ŚUKL), prostřednictvím RDR. 

Element Správa životního cyklu služeb (WF) 

Typ ApplicationFunction 

Popis Workflow pro podporu životního cyklu služeb 

Element Standardy elektronického zdravotnictví (SEZ) 

Typ ApplicationComponent 

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

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

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

• Spolupráci s národními a mezinárodními organizacemi vyvíjejícími 
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standardy. 

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

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

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

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

• Zajišťovat systém správy standardů a číselníků pro vedení eZD. 

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

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

Element Subsystém notifikací (SN) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Úkolem subsystému IDRR je sběr a zpracování změn v datech subsystémů 
IDRR, které na vyžádání oprávněných subjektů notifikuje prostřednictvím 
určených komunikačních kanálů do jejich cílových systémů a koncových 
zařízení. 

Element Systém editora autoritativních údajů (ISEAÚ) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém Editora autoritativních údajů, prostřednictvím kterého 
Primární nebo Sekundární editor provádí volání Služeb editace 
autoritativních údajů na specifickém rozhraní IDRR za účelem jejich 
zavedení, změny nebo rušení. 

Element Technický správce IDRR 

Typ BusinessRole 

Popis Role osoby zajišťující technickou správu systému IDRR 

Element Zajištění bezpečného předávání zdravotnických dat (BVD) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Bezpečná brána do EU a mezi subjekty eH v ČR 

1.7 Diagram: (AA) IDRR - Správa identit a přístupových oprávnění (IAM) 
Subsystém – (IAM) Správa identit a přístupových oprávnění 
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Účel 

• subsystém zajišťuje funkce a služby pro ztotožnění identit Pacientů, Zdravotnických pracovníků a 
Informačních systémů poskytovatelů zdravotnických služeb 

• subsystém slouží pro řízení oprávnění přístupu k elektronickým službám zdravotnictví 

• subsystém spravuje vydané identifikační a autentizační prostředky 

• subsystém slouží pro synchronizaci s Active directory MZČR a zajištění federace identit se systémy 
IAM poskytovatelů zdravotnických služeb 

 
Popis základní funkcionality subsystému IAM 

Funkce pro řízení Identit a Identifikace FO a PO 

• Funkce pro řízení identit pacientů 

• Funkce pro řízení identity zdravotnických pracovníků 

• Řízení identit poskytovatelů zdravotnických služeb 

• Řízení identit pověřených osob 

• Řízení identit pověřených osob soukromoprávních subjektů 

• Identifikace informačních systémů v rámci elektronického zdravotnictví 
Funkce pro řízení Rolí a Oprávnění na volání služeb el. zdravotnictví 

• Funkce pro evidenci oprávnění pro užití služeb el. zdravotnictví v matici oprávnění 

• Funkce workflow pro schvalování rolí a oprávnění 
 
Předpoklady 

• Schválený věcný záměr zákona o elektronickém zdravotnictví definující oblast správy identit FO a PO 
pro účely zdravotnictví 

 
Východiska  

• Certifikační autorita rezortu MZČR 

• motivace a spolupráce poskytovatelů zdravotnických služeb v roli Identity Provider 

• integrace, potřebný výkon a propustnost služeb Národní Identitní Autority 

 
Principy a pravidla 

• důležité závěry, které byly formulovány na pracovních skupinách pro popisovaný subsystém, na 
kterých panuje shoda, nebo jsou otevřené a která určují budoucí funkcionality a architekturu 
systému 

 
Vazby 

Interní spolupracující komponenty 

• Informační systém autoritativních registrů (ISAR), který poskytuje identifikaci a autoritativní údaje 
Pacientů, Zdravotnických pracovníků a Poskytovatelů zdravotnických služeb 

• Katalog služeb elektronického zdravotnictví, který poskytuje aktuálně platný seznam služeb 
elektronického zdravotnictví 

Externí konzumenti/poskytovatelé služeb subsystému  

• Certifikační autorita rezortu MZČR, která poskytuje služby vydání identifikačních a autentizačních 
prostředků pro subjekty zdravotnictví 

• Active directory rezortu MZČR, která poskytuje identity pracovníků MZČR 

• IAM poskytovatele zdravotních služeb v roli Identity Provider 

• systémy eGovernmentu - ISZR (ROB, ROS), eGSB, NIA 

• informační systémy PZS 
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• informační systémy poskytovatelů OZZ 

• informační systémy editorů a konzumentů autoritativních údajů 

• koncové Byznys role - pacient, ZP, PZS, Pověřená osoba (Úředník) 

• budoucí integrované systémy s IDRR: SÚKL - preskripce a dispenzace a ČSSZ - elektronická 
neschopenka 

 

Element Active Directory Resortu zdravotnictví 

Typ ApplicationComponent 

Popis Aplikační komponenta Active Directory Resortu zdravotnictví 

Element Agenda eZdravotnictví 

Typ DataObject 

Popis Datový objekt, který reprezentuje část matice oprávnění - Agendu 
eZdravotnictví. 

Element Certifikační autorita resortu MZČR 

Typ ApplicationComponent 

Popis Elektronický podpis je nezbytnou součástí systému ochrany před zneužitím 
údajů ve zdravotnictví a autorizuje obsah podepsaného dokumentu. Měl by 
být pro všechny sjednocen na stejnou úroveň.  

Zákon o zdravotních službách v § 54 stanoví povinnost zdravotnického 
pracovníka nebo jiného odborného pracovníka každý zápis do ZD vedené 
v elektronické podobě opatřit identifikátorem záznamu; samotný zápis 

Prostředky a služby autentizace poskytované v rámci resortu (ÚZIS)

Systémy eID Gov ČR (stát)

Správa identit a oprávnění (IAM)

Správa vydaných

identifikačních a

autentizačních

prostředků (sys cert)

Řízení oprávnění přístupů ke službám

Služby kontroly

přístupových oprávnění

Služby ztotožnění

osob

Služby nastavení

přístupových oprávnění

Služby správy

oprávnění přístupu

Rozhraní integrované

správy IDRR

Rezortní datové rozhraní (RDR)

Služby ověření identity

zdravotníka na požadovanou

míru záruky

Ověření identity

občana

Certifikační autorita

resortu MZČR

Modul

Elektronické

pečetě

Modul Časová

razítka

SW komponenta pro začlenění el.

podpisu do aplikací

Důvěryhodné

úložiště

Služby vydávání id a

auth. prostředků

Služby pečetění Služby časového

razítkování

Služby ověření el.

podpisu, pečetě a

časového razítka

Služba zprostředkující ověření

identity a poskytnutí atributů

osob

Řízení identit Zdravotnických

Pracovníků

Dlouhodobé

úložiště

autentizačních

prostředků

Přístupová oprávnění

Provozovatel systému

sdílení OZZ

Poskytovatel

zdravotnických

služeb

Zdravotnický

pracovník

Pacient

Služby a komponenty pro správu

Okolní systémy eH se kterými dochází k interakci

Systémy a služby eGov

Komponenta distribuovaná subjektům zdravotnictví

Legenda

Řízení identit Pacientů

Identifikace informačních systémů v

rámci elektronického zdravotnictví

Matice: Subjekt + Agenda +

ISSubjektu / SlužbaRozhraní napojení na

AD MZČR

Active Directory Resortu

zdravotnictví

Workflow pro schvalování rolí a

oprávnění

Informační Systém

Autoritativních Registrů

(ISAR)

Služby poskytování

autoritativních údajů

Informační Systém

Poskytovatele

Zdravotních Služeb (IS

PZS)

Systém sdílení osobního

zdravotního záznamu

(SS_OZZ)

Subjekt

eZdravotnictví

ISystém

eZdravotnictví

Agenda

eZdravotnictví

Oprávnění na služby

eZdravotnictví

Rozhraní na ISZRSlužby pro komunikaci

IDRR se systémy eGOV

Základní registry (ISZR)

Národní Zdravotnický

Informační Portál (NZIP)

ROB

ROS
IAM PZS

Rozhraní na eGSB

Služby ztotožnění osob a

kontroly přístupových

oprávnění

Rozhraní pro

poskytovatele (PZS)

Rozhraní pro

provozovatele (OZZ)

Rozhraní pro editory a

konzumenty

autoritativních údajů

Rozhraní pro SÚKL

Rozhraní pro ČSSZ

Služby integrace

systémů

eOP - prostředek pro

identifikaci občana

Služby prezentace katalogu

služeb a životních událostí

pacientů

Národní bod -

NIA

Řízení identit pověřených osob

soukromoprávních subjektů

Řízení identit poskytovatelů

zdravotnických služeb

Řízení identit

pověřených osob

Federace identit s PZS
Rozhraní pro federaci

identit

Katalog služeb

elektronického zdravotnictví

(KSeZ)

Identita ZP

Externě ověřená Identita

pacientů a zdravotnických

pracovníků CŘ

Remote

QSealCD

Nastavení

přístupových

oprávnění

Evidence a

konzumace

služeb

Referenční údaje o Fyzických

osobách, Právnických osobách a

Cizincích s trvalým pobytem v ČR

distribuce id a

auten. prostředků

Identita občana

Federace identit s

poskytovateli

zdravotních služeb

Užití

Informačního

systému

poskytovatele

distribuce sign

komponenty

Poskytování

Lokálních

služeb eZ

Výměna ZD

mezi PZS a

OZZ

Přístupová

oprávnění
Identita

osoby

Poskytuje

Remote

TSA

Konzumace Centrálních

služeb eZ

Identifikátory

autoritativních

údajů

Seznam služeb

el. zdravotnictví
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obsahuje nezměnitelné, nezpochybnitelné a ověřitelné údaje, kterými jsou 
datum provedení zápisu a identifikační údaje zdravotnického pracovníka 
nebo jiného odborného pracovníka, který záznam provedl. Například 
elektronická preskripce elektronický podpis vyžaduje při každé aktivní 
operaci – vystavení, opravě eReceptu, výdeji, opravě výdeje eReceptu.  

eIDAS uvádí:  

• Nutnost využít pro kvalifikovaný podpis kvalifikovaného prostředku. 

• Kvalifikovaný prostředek je certifikovaný podle příslušných technických 
norem uvedených v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2016/650 ze 
dne 25. dubna 2016, kterým se stanoví normy pro posuzování 
bezpečnosti kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických 
podpisů a pečetí podle čl. 30 odst. 3 a čl. 39 odst. 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním 
trhu a je uveden v seznamu kvalifikovaných prostředků. 

Z § 5 a § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce“) navazujícího na 
výše uvedené nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) vyplývá, že:  

• Veřejnoprávní podepisující (což zdravotnický pracovník při poskytování 
zdravotních služeb není) musí od 19. září 2018 k podepisování 
elektronickým podpisem (podepisuje-li elektronický dokument, kterým 
právně jedná) použít pouze kvalifikovaný elektronický podpis. 

• Od 19. září 2018 musí celá veřejná správa používat pouze: kvalifikované 
elektronické podpisy, kvalifikované elektronické pečeti a kvalifikovaná 
elektronická časová razítka 

• Kvalifikovaný elektronický podpis, pečeť či časové razítko musí být 
založen na kvalifikovaném elektronickém prostředku nebo kvalifikované 
službě. 

MV ve svých metodických materiálech uvádí, že kvalifikovaní poskytovatelé 
služeb vytvářejících důvěru oznamují MV prostředky, na které certifikát pro 
kvalifikovaný podpis elektronický podpis vydávají. Z hlediska dostupnosti 
prostředků pro vytváření kvalifikovaného podpisu se v ČR nyní obecně liší 
PZS - lůžkové a nelůžkové péče.  

Většina lůžkových PZS v ČR (převážně velcí a střední PZS) se rozhodla 
vybavit své zaměstnance prostředky pro vytváření kvalifikovaného podpisu 
na bázi kvalifikovaného prostředku a odpovídajícího certifikátu. Jedná se o 
elektronický podpis s nejvyšší mírou důvěry. PZS takto ve velké míře 
vybavila pouze ty zaměstnance, kteří provádějí ePreskripci. 

  

Naopak většina zdravotníků nelůžkových PZS, zejména v primární péči, 
zachovala pouze zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném 
certifikátu pro elektronický podpis. Jedná se o elektronický podpis založený 
na certifikátu, který je vydán akreditovanou certifikační autoritou, ale není 
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povinností klíč certifikátu uložit do kvalifikovaného prostředku. Certifikáty 
jsou v obou případech vydávány certifikovanými institucemi za poplatek 
s omezenou roční platností. 

 

Ve zdravotnictví působí PZS, která budou v některých případech jednat jako 
veřejnoprávní instituce (veřejnoprávní podepisující dle § 5 zákona o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce), které musí při 
podepisování dokumentů, kterým se právně jedná, používat kvalifikovaný 
elektronický podpis. Citace ze zákona: „K podepisování elektronickým 
podpisem lze použít pouze kvalifikovaný elektronický podpis, podepisuje-li 
elektronický dokument, kterým právně jedná,  

a) stát, územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená zákonem nebo 
právnická osoba zřízená nebo založená státem, územním samosprávným 
celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem (dále jen "veřejnoprávní 
podepisující"), nebo  

b) osoba neuvedená v písmenu a) při výkonu své působnosti.“ 

Zároveň ve zdravotnictví působí i jiní PZS zřízené fyzickou či právnickou 
osobou. Bylo by vhodné, stejně jako v případě identifikace, pracovat na 
sjednocení úrovně elektronického podpisu napříč PZS ve zdravotnictví a 
stanovení závazných pravidel pro používání úrovně elektronického podpisu 
v situacích, kdy se nejedná o právní jednání.  

 

Závěr k elektronickému podpisu: Zákon zavede možnost vydávat a využívat 
rezortní prostředky s vysokou nebo značnou úrovní záruky pro elektronický 
podpis, které mohou být uznávány dalšími rezorty, kde to bude vhodné 
(MPSV, ČSSZ). Zároveň umožní dále využívat i dostupné a v praxi rozšířené 
kvalifikované prostředky pro elektronický podpis. 

Element Dlouhodobé úložiště autentizačních prostředků 

Typ DataObject 

Popis Dlouhodobé úložiště a evidence vydaných autentizačních prostředků 
subjektům zdravotnictví. 

Element Důvěryhodné úložiště 

Typ DataObject 

Popis Důvěryhodné úložiště Certifikační autority MZČR. 

Element eOP - prostředek pro identifikaci občana 

Typ Artifact 

Popis Elektronický občanský průkaz je autentizační prostředek s nejvyšší úrovní 
záruk dle nařízení eIDAS. Slouží pro autentizaci občana vůči elektronickým 
službám. 
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Element Federace identit s PZS 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce pro federaci a synchronizaci identit mezi IAM IDRR a IAM PZS. IAM 
IDRR bude muset plnit roli identitního prostoru federující dvě skupiny 
subjektů:  

• poskytovatele zdravotnických služeb neboli tzv. Service providery 

• správce informačních systémů ve zdravotnictví neboli tzv. Identity 
providery 

Element IAM PZS 

Typ ApplicationComponent 

Popis Systém poskytovatele zdravotních služeb, který zajišťuje autentizaci a 
správu přístupů zdravotnických pracovníků k informačnímu systému 
poskytovatele zdravotních služeb.  

Element Identifikace informačních systémů v rámci elektronického zdravotnictví 

Typ ApplicationFunction 

Popis ÚČEL  

V tomto případě se nejedná o ztotožňování osob, ale o identifikaci a 
ztotožnění informačních systémů. Tato identifikace a ztotožnění v praxi 
představuje autentizační prostředek - systémový certifikát - vydávaný 
Certifikační autoritou resortu jednotlivým subjektům elektronického 
zdravotnictví pro účely zabezpečení komunikace při volání Centrálních 
služeb EZ. 

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 Informační Systém Poskytovatele Zdravotních Služeb (IS PZS) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém poskytovatele zdravotních služeb, kterým přistupuje k 
centrálním službám elektronického zdravotnictví. 

Z pohledu lokálního lékaře se dále jedná o systémy, které vedou dle platné 
legislativy Zdravotnickou dokumentaci pacienta, kterou jsou schopny 
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poskytnout jako záznamy prostřednictvím rozhraní (v případě OpenNCPe ve 
formátu MeDocs). 

Element ISystém eZdravotnictví 

Typ DataObject 

Popis Datový objekt, který reprezentuje část matice oprávnění - Informační 
systém elektronického zdravotnictví. 

Element Katalog služeb elektronického zdravotnictví (KSeZ) 

Typ ApplicationComponent 

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

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

Element Matice: Subjekt + Agenda + ISSubjektu / Služba 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce pro vložení, změnu a výmaz záznamu v matice oprávnění IAM, který 
je tvořen údaji: Subjekt + Agenda + ISSubjektu pro danou Centrální službu 
elektronického zdravotnictví. 

Tímto záznamem oprávnění je jednoznačně definován přístup k množině 
služeb pro využití konkrétním subjektem při výkonu agendy a za použití 
stanoveného informačního subjektu 

Element Modul Časová razítka 

Typ ApplicationComponent 

Popis Modul zajišťující vydávání časových razítek pro účely vyznačování zpětně 
ověřitelného časového údaje spojeného se vznikem nebo změnou ve 
zdravotnické dokumentaci. 

  

 

Element Modul Elektronické pečetě 

Typ ApplicationComponent 

Popis Modul pro tvorbu elektronických pečetí, které lze zpětně ověřit a které 
slouží pro jednoznačnou identifikaci právnických osob ve zdravotnictví, 
typicky poskytovatelů zdravotnických služeb. 

Element Národní bod - NIA 

Typ ApplicationComponent 

Popis Národní bod pro identifikaci, někdy též Národní identitní autorita (NIA) 

http://www.opengroup.org/soa/source-book/gov/index.htm
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umožňuje autentizaci občanů a ověření identity pro následné využívání 
elektronických služeb státu. Občan si může vybírat z různých autentizačních 
služeb (eOP, Jméno+heslo+SMS, v budoucnu též bankovní ID). 

Pro oblast zdravotnictví se bude plně využívat těchto státem garantovaných 
a poskytovaných služeb pro roli Pacient. 

Element Národní Zdravotnický Informační Portál (NZIP) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Portál zajišťuje vizuální rozhraní pro veřejnost, pacienty a pojištěnce, 
zdravotnické pracovníky, pověřené osoby, správce provozu a řízení tvorby 
obsahu portálu. 

 

NZIP je komponenta, která se podílí hlavní měrou na naplnění Strategického 
cíle 1: Zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní zdraví. 

 

Zahrnuje procesy 

• strategické řízení NZIP, 

• zdroje a financování, 

• řízení vztahů s partnery, 

• vlastní proces tvorby obsahu NZIP, 

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

• zajištění technické správy a provozu. 

Element Oprávnění na služby eZdravotnictví 

Typ DataObject 

Popis Datový objekt, který obsahuje persistentně uložený záznam oprávnění 
subjektu, agendy a informačního systému pro užití vybrané množiny služeb 
elektronického zdravotnictví. 

Element Ověření identity občana 

Typ ApplicationService 

Popis Služba veřejné správy zajišťující ověření identity občana nebo cizince žijícího 
v České republice. 

Element Pacient 

Typ BusinessRole 

Popis Fyzická osoba, která přichází do kontaktu se systémem zdravotní péče v ČR 
v okamžiku, kdy je této roli poskytována zdravotní služba (případně 
speciální zdravotní služba). 
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Role Pacient je z pohledu využívání centrálních služeb eH postavena 
výhradně na autentizovaném přístupu. Důvodem je poskytování citlivých 
osobních a zdravotnických informací na portálu NZIP v oblastech: 

Dostupnost zdravotních služeb 

• Elektronické objednání a časová a místní dostupnost ZP a PZS 

• Elektronická konzultace zdravotního stavu 

Zdravotní stav a léčebná plán 

• Přístup k osobním zdravotním záznamům 

• Mandát pro zastupování a oprávnění nahlížení do zdravotnické 
dokumentace 

• Osobní účet ve fondu plátců a úhrad 

Péče o vlastní zdraví 

• Zdravotní rizika pacienta 

• Program péče pro chronicky nemocné 

a z pohledu klienta služeb eZ v rámci Národního kontaktního místa je: 

• Rolí poskytující údaje pro přístup ke zdravotnické dokumentaci a 

• Žádajícím o přístup ke své zdravotnické dokumentaci 

Zdravotnická dokumentace 

• Index zdravotnické dokumentace 

• Emergency záznam pacienta 

 

Element Poskytovatel zdravotnických služeb 

Typ BusinessRole 

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

Element Přístupová oprávnění 

Typ DataObject 

Popis Datové úložiště relační databáze, které zajišťuje persistentní uložení 
přístupových oprávnění pro užití služeb elektronického zdravotnictví pro 
dané subjekty a agendy vykonávané ve zdravotnictví. 

Element Prostředky a služby autentizace poskytované v rámci resortu (ÚZIS) 
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Typ Grouping 

Popis Skupina prostředků a služeb pro autentizaci 

Element Provozovatel systému sdílení OZZ 

Typ BusinessRole 

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

Element Rezortní datové rozhraní (RDR) 

Typ ApplicationComponent 

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

Element Řízení identit Pacientů 

Typ ApplicationFunction 

Popis ÚČEL 

Zajistit identifikaci a autentizaci pacienta neboli ověření a garantování 
identity pro přístup a využívání služeb EZ. Daný způsob nemusí být určen 
čistě pro elektronické služby, ale může být využit i při asistovaném způsobu 
využívání služeb, např. povolení k náhledu do ZD při fyzické návštěvě 
zdravotnického pracovníka. 

 

Pouze pacient s elektronickou identitou bude moci přímo konzumovat 
služby EZ. Pacienti bez elektronické identity budou služby konzumovat 
nepřímo přes zdravotnické pracovníky. 

 

Cílem je využít stávajících procesů a prostředků eGovernmentu k 
přihlašování (autentizaci) ke službám EZ určených pro pacienty a definovat 
různé požadované minimální úrovně důvěry pro různé služby EZ. 

 

Autentizační mechanismus pro osoby nevedené v základním registru 
obyvatel bude navržen zákonem tak, aby tyto osoby mohly mít přístup k 
vybraným službám EZ (vstup přes portál elektronického zdravotnictví a 
čerpání jeho informačních služeb, vedení osobního zdravotního záznamu 
jako volitelné služby).  

 

Při návštěvě lékaře nedochází k elektronické identifikaci, dochází k fyzické 
identifikaci na základě průkazu totožnosti. Na základě průkazu totožnosti 
provede lékař dohledání záznamu v ARP dle identifikačních údajů. V 
případě, žení záznam nalezen, lékař zakládá nový záznam.  

Pro přístup ke službám NCP využívá pacient výhradně přihlašování přes NIA. 
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POPIS VĚCNÉHO ZÁMĚRU  

Elektronická identita občana ČR je zajištěna státem dle zákona o 
elektronické identifikaci. Centrální autoritou zajišťující elektronickou 
identitu fyzické osoby je MV včetně Správy základních registrů. Systémem 
zajišťující elektronickou identifikaci je NIA, tento systém slouží jako 
prostředník mezi poskytovateli identity (ID providery) a poskytovateli služeb 
(Service providery).  

U fyzické osoby se předpokládá, že bude mít na výběr z několika 
poskytovatelů identit, mezi kterými se v rámci nejvyšší úrovně důvěry (LoA 
vysoká) dá počítat s eOP, tedy nosičem a SW prostředkem garantovaným 
státem. Ostatní ID provideři zatím nejsou známi, mohou se přihlašovat od 1. 
7. 2018.  

Služby EZ budou moci využít pouze pacienti, kteří budou mít elektronickou 
identitu na potřebné úrovni důvěry. Ostatní ji nebudou moci využít a do 
systému budou vstupovat jen nepřímo prostřednictvím zdravotnických 
pracovníků.  

Při prezenčním prokázání identity (v ordinaci, lékárně apod.) budou nadále 
zachovány stávající procesy a úroveň důvěry mezi lékařem a pacientem 
s výjimkou prokazování identity nových neznámých osob. V tomto případě 
je vyžadováno prokazování identity na základě OP. V případě cizinců pak 
jiné identifikační prostředky stanovené vyhláškou.   

Pro elektronickou formu prokázání identity je nutné myslet na integraci 
prostředků pro elektronickou identifikaci se systémy PZS.  

Důležitým faktem hodným zřetele je, že kartička pojištěnce neobsahuje část 
pro uložení SW prostředku pro prokázání identity. Je tedy nevhodné, aby 
v současné podobě sloužila jako spolehlivý prostředek prezenčního 
prokázání totožnosti, neboť nenese sama o sobě žádný údaj potvrzující 
oprávněnost držitele (fotografie). Buď bude nahrazena pro prezenční 
prokázání totožnosti jiným dokladem, nebo je nutné provést změny nejen 
ve vzhledu, ale i funkčnosti a uložit toto ZP. Toto opatření ale vyvolá 
redundantní pořizovací a udržovací náklady. Za systémové považujeme 
využití eOP i pro prezenční prokázání identity. Pro prokazování identity 
nebude karta pojištěnce používána, protože neobsahuje základní prvky 
identifikace jako např. fotografii. Její využití bude přirozeně ustupovat 
s náběhem centrálních autentizačních služeb a fungujícího ARP, který určí 
příslušnost k ZP. Tímto postupem není dotčena ta skutečnost, že pro čistě 
prezenční prokázání lze užít jakoukoliv veřejnou listinu s fotografií, to ale 
tento zákon neřeší.  

Pro účely utajení činnosti zpravodajských služeb České republiky, Policie 
České republiky, Celní správy České republiky a Generální inspekce 
bezpečnostních sborů a zajištění bezpečnosti jejich příslušníků se počítá s 
použitím zvláštních postupů.  

Element Řízení identit poskytovatelů zdravotnických služeb 
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Typ ApplicationFunction 

Popis ÚČEL  

Poskytovatelé zdravotních služeb mohou být jak právnické, tak fyzické 
(podnikající) osoby. Avšak i v případě, kdy je poskytovatel zdravotních 
služeb právnická osoba, autentizaci provádí pověřená fyzická osoba. Tato 
fyzická osoba může, ale nemusí být, zároveň zdravotnickým pracovníkem. 
Identitní prostory využívané v rámci identifikace a autentizace 
poskytovatelů zdravotních služeb tedy musí umožnit obsáhnout širokou 
škálu uživatelů. 

V kontextu národního identitního prostoru představují poskytovatelé on-
line služeb poskytovatele zdravotních služeb service providery a osoby 
pověřené poskytovateli zdravotních služeb využívají identifikační údaje a 
autentizační prostředky, které jim vydal některý z identity providerů 
zapojených v rámci národního identitního prostoru. Identity providery 
představují zejména systémy českého eGovernementu – ISDS a v 
budoucnosti eOP, ale také systémy soukromoprávních identity providerů a 
zahraniční systémy oznámené v souladu s nařízením eIDAS.  

Ve druhém případě, kdy pověřená osoba poskytovatele zdravotních služeb 
nechce nebo nemůže využívat autentizaci prostřednictvím NIA, musí 
existovat vlastní identitní prostor pro osoby pověřené poskytovateli 
zdravotních služeb spravovaný Ministerstvem zdravotnictví resp. jeho přímo 
řízenou organizací. 

Element Řízení identit pověřených osob 

Typ ApplicationFunction 

Popis ÚČEL  

Stejně jako v případě poskytovatelů zdravotních služeb, autentizaci provádí 
pověřená fyzická osoba. Skupina těchto osob není nijak vymezena. 
Preferováno bude využívání eGovernment prostředků, bude však 
umožněno využívání prostředků vydávaných Ministerstvem zdravotnictví. 

V kontextu národního identitního prostoru představují poskytovatelé on-
line služeb pro pověřené osoby soukromoprávních subjektů service 
providery a osoby pověřené soukromoprávními subjekty využívají 
identifikační údaje a autentizační prostředky, které jim vydal některý z 
identity providerů zapojených v rámci národního identitního prostoru. 
Identity providery představují zejména systémy českého eGovernementu – 
identity provider NIA, ISDS a v budoucnosti eOP, ale také systémy 
soukromoprávních identity providerů a zahraniční systémy oznámené v 
souladu s nařízením eIDAS.  

Ve druhém případě, kdy pověřená osoba soukromoprávního subjektu 
nechce nebo nemůže využívat autentizaci prostřednictvím NIA, musí 
existovat vlastní identitní spravovaný Ministerstvem zdravotnictví resp. jeho 
přímo řízenou organizací. 

Autentizaci pověřených osob (OVM) bude realizována prostřednictvím 
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autentizační služby JIP/KAAS. Dá se předpokládat, že v rámci autentizace k 
JIP/KAAS bude možné se přihlašovat také prostřednictvím NIA. Díky 
využívání Autentizační brány IDRR však budou systémy poskytující služby 
pro pověřené osoby OVM od této případné změny odstíněny.  

Element Řízení identit pověřených osob soukromoprávních subjektů 

Typ ApplicationFunction 

Popis ÚČEL  

Stejně jako v případě poskytovatelů zdravotních služeb, autentizaci provádí 
pověřená fyzická osoba. Skupina těchto osob není nijak vymezena. 
Preferováno bude využívání eGovernment prostředků, bude však 
umožněno využívání prostředků vydávaných Ministerstvem zdravotnictví. 

V kontextu národního identitního prostoru představují poskytovatelé on-
line služeb pro pověřené osoby soukromoprávních subjektů service 
providery a osoby pověřené soukromoprávními subjekty využívají 
identifikační údaje a autentizační prostředky, které jim vydal některý z 
identity providerů zapojených v rámci národního identitního prostoru. 
Identity providery představují zejména systémy českého eGovernementu – 
identity provider NIA, ISDS a v budoucnosti eOP, ale také systémy 
soukromoprávních identity providerů a zahraniční systémy oznámené v 
souladu s nařízením eIDAS.  

Ve druhém případě, kdy pověřená osoba soukromoprávního subjektu 
nechce nebo nemůže využívat autentizaci prostřednictvím NIA, musí 
existovat vlastní identitní spravovaný Ministerstvem zdravotnictví resp. jeho 
přímo řízenou organizací. 

Identitní prostor pověřených osob musí poskytovat službu pro jejich 
autentizaci s výběrem zmocnitele, tj. soukromoprávního subjektu, kterého 
pověřená osoba zastupuje. 

Element Řízení identit Zdravotnických Pracovníků 

Typ ApplicationFunction 

Popis ÚČEL  

Klíčovou podmínkou pro rozvoj elektronizace je existence elektronické 
identity zdravotnických pracovníků. Zdravotnický pracovník bude 
přistupovat formou dálkového přístupu k centrálním službám 
elektronického zdravotnictví:  

• U větších PZS prostřednictvím infomačních systémů PZS, ke kterým 
bude zdravotnický pracovník přistupovat (bude se autentizovat) na 
základě identitního prostředku vydaného a spravovaného 
poskytovatelem zdravotních služeb. Tato praxe je dnes v nemocnicích 
běžně zavedena. Do budoucna budou tyto autentizační prostředky 
odpovídat standardu vydaného Národním centrem pro elektronické 
zdravotnictví v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti a změně některých zákonů (zákon o kybernetické 
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bezpečnosti a jeho prováděcí vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti. 

• V primární sféře kde PZS žádné identitní prostředky nevydává, budou 
provozovatelem IDDR (ÚZIS) vydávány systémové certifikáty pro přístup 
do centrálních služeb. Samotné přihlašování do užívaných ambulantních 
systémů (PC Doktor, apod.) bude vytvářeno ve spolupráci s dodavateli 
těchto systémů. Provozovatel IDDR může vydávat a spravovat 
používané přihlašovací prostředky. 

• Pro ověření identity budou respektováni poskytovatelé identity uvedení 
v oznámeném identitním schématu ČR a dle nařízení v rámci systému 
eIDAS a na odpovídajícím stupni důvěry definovaným v souladu s 
příslušnou vyhláškou. 

 

Od července 2018 je v účinnosti zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické 
identifikaci (dále jen „zákon o elektronické identifikaci“), který řeší zavedení 
identit občanů, zajištění požadovaných úrovní záruky, garance procesů 
prokazování a ověřování totožnosti a vydávání prostředků pro elektronickou 
identifikaci a řadu technických a bezpečnostních požadavků a související 
státem provozovanou infrastrukturu. 

 

Požadovanou úroveň důvěry pro vybrané typy identitních služeb bude tedy 
třeba definovat i s přihlédnutím na probíhající aktivity na úrovni EU, které 
revidují požadavky na úroveň zabezpečení identity ve vztahu 
k poskytovaným službám EZ. Tímto přístupem bude zajištěna i potřebná 
časová a legislativní pružnost v případě potřeby operativně změnit 
nastavení požadovaných úrovní důvěry vyvolaná na národní či evropské 
úrovni, která by cestou novelizace zákona trvala mnohem déle. 

 

Požadovaná úroveň záruky  

Citlivá zdravotnická data, resp. zvláštní kategorie osobních údajů, je třeba 
chránit prostředky pro identifikaci s dostatečnou úrovní záruky. Pracují-li 
zdravotničtí pracovníci převážně se zvláštními kategoriemi osobních údajů, 
je zapotřebí zajistit zabezpečený přístup k těmto datům. Z tohoto pohledu 
je třeba vzít v potaz hranici minimálního rizika a zaručit dostatečnou úroveň 
záruky prostředku pro identifikaci. Požadovaný stupeň důvěry a 
odpovídající autentizační prostředky pro přístup k jednotlivým centrálním 
službám EZ určí správce těchto služeb podle míry souvisejícího rizika. 

 

POPIS VĚCNÉHO ZÁMĚRU  

Legislativní opatření umožní jednotlivým subjektům používat navržené 
procesy autentizace a autorizace. Identifikační prostředek pro prokázání 
identity (certifikát) si bude moci zdravotnický pracovník zvolit; předpokládá 
se, že kromě centrální rezortní autority budou dostupné i komerční 
certifikáty od soukromých organizací splňující podmínky NIA. Systém bude 
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otevřený i pro budoucí profesní karty. Profesní karty jsou variantou, která 
má značné náklady a je potřeba dohodnout proces jejich vydávání, obsluhy 
a také zavedení do praxe, aby nebyli zatíženi zdravotničtí pracovníci. 
Z pohledu mnoha nevyjasněných připomínek bylo od zařazení profesních 
karet prozatím upuštěno.  

Proces elektronické identifikace zdravotnického pracovníka se (jako v 
každém jiném oboru) skládá z identifikace, autentizace a autorizace. 
Identifikace a autentizace je zprostředkována identifikačním prostředkem 
pro prokázání a ověření identity u každé fyzické osoby v roli zdravotnického 
pracovníka. Proces autentizace bude využívat i data z ARZP, a to zejména 
v případech, kdy zdravotnický pracovník nebude nalezen v základním 
registru obyvatel, ani v agendovém informačním systému cizinců. Pro 
identifikaci a autentizaci zdravotnického pracovníka bude vyžadován 
identifikační prostředek úrovní důvěry definovanou poskytovatelem 
elektronické služby v souladu s příslušnou vyhláškou.  

Autorizaci neboli správné obsazení zdravotnického pracovníka do role 
(například lékař v definovaném oboru s příslušnou atestací, lékař v roli 
revizního lékaře apod.), potřebnou pro přístup do jednotlivých IS, poskytne 
zdroj autoritativních údajů – ARZP. 

 

Navrhovaný způsob pořizování prostředků elektronické identifikace  

Prostřednictvím IDRR infrastruktury budou moci být vydávány 
zdravotnickým pracovníkům rezortní identifikační certifikáty MZ, které 
mohou být jedním z autentizačních prostředků umožňující přístup 
zdravotnického pracovníka k centrálním službám EZ. PZS mohou v rámci 
svých procesů tento certifikát umístit na nosič (například kartu) a využít pro 
autentizaci v rámci zdravotnického zařízení.  

Prostředek pro prokázání identity si bude moci zdravotnický pracovník 
zvolit; předpokládá se, že kromě zmíněných státem vydaných 
autentizačních certifikátů budou dostupné i komerční prostředky od 
soukromých organizací identitních prostředků splňující podmínky NIA . 
Těmito prostředky pro autentizaci by mohly být karty s certifikáty 
poskytovanými již nyní lékařům v nemocnicích, kde jednotliví PZS mají 
uzavřeny komerční smlouvy s poskytovateli kvalifikovaných certifikátů a tito 
tak mají v nemocnicích své pobočky pro vydávání certifikátů lékařům. Je 
jistě velmi účelné, aby se tato místa (kontaktní body certifikačních autorit), 
která vznikají již nyní, využila i pro vydávání certifikátů pro účely 
identifikace, podepisování či šifrování.  

Podmínkou využití autentizace prostřednictvím NIA je evidence dané osoby 
v základním registru obyvatel. Pro zahraniční pracovníky, kteří nejsou 
evidováni v základním registru obyvatel, je proto nutné aktivovat tzv. 
evidenci jiných fyzických osob (AJFO) ve smyslu § 17 písm. e) zákona o 
základních registrech.  

 

Proces autentizace a identifikace předpokládá mimo jiné plně funkční 
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infrastrukturní služby resortu zdravotnictví (především fungující 
komponenty IDRR), které poskytuje službu autorizace pro ověření role 
zdravotnického pracovníka pomocí autoritativních registrů a RPM. 
Předpoklady:  

• Bude plně funkční ARZP a procesy jeho aktualizace a správy. 

• Zdravotnickému pracovníkovi bude umožněno využívání služeb 
eGovernmentu (autentizace prostřednictvím NIA). 

V případech, kdy nebude národní bod pro identifikaci a autentizaci či 
autentizační server dostupný, nebude autentizace zdravotnického 
pracovníka prostřednictvím NIA možná. Nicméně vzhledem k tomu, že 
téměř všechna komunikace bude probíhat přes systémy poskytovatelů 
mimo NIA, není krátkodobá nedostupnost NIA reálně v tomto směru kritická 
pro poskytování zdravotních služeb.  

Element Řízení oprávnění přístupů ke službám 

Typ ApplicationComponent 

Popis Komponenta IAM, zajišťující řízení (nastavení) oprávnění přístupu subjektů 
ke službám elektronického zdravotnictví. Obsahuje: 

• Matici: Subjekt + Agenda + ISSubjektu / Služba 

• Workflow pro schvalování rolí a oprávnění 

 

Matice: Subjekt + Agenda + ISSubjektu / Služba 

Tato komponenta obsahuje vztahy mezi: 

1. Subjekty - tedy zdravotnický pracovník, poskytovatel zdravotních 
služeb, pracoviště, zařízení nebo jiná část PZS 

2. Agenda elektronického zdravotnictví - tedy věcnou oblast 
elektronického zdravotnictví 

3. IS Subjektu - tedy informační systémy subjektu vstupujícího do 
elektronického zdravotnictví (jeden subjekt může mít více systémů, 
které vstupují do EZ) 

4. Opr8vnění na užití služby EZ - tedy služby poskytované prostřednictvím 
IDRR klientům (tedy zejména poskytovatelům zdravotních služeb) 

 

Nastavení oprávnění 

Záznamy do matice oprávnění provádí správce IAM prostřednictvím služby 
Nastavení přístupových oprávnění. 

Kontrola oprávnění 

Funkce Matice spočívá v tom, že pro daný Subjekt, vykonávanou agendu a 
použitý informační systém podá seznam služeb elektronického 
zdravotnictví, které může subjekt v dané agendě a IS využívat (volat). Tato 
funkce je spuštěna voláním služby Kontrola přístupových oprávnění. 
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V případě, že pro danou kombinaci neexistuje záznam v matici služba, 
kontrola přístupových oprávnění poskytne prázdný seznam služeb. 

Element ROB 

Typ ApplicationComponent 

Popis Registr obyvatel 

 

Subjekty údajů vedených v registru obyvatel jsou 

a) státní občané České republiky, 

b) cizinci, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu 
anebo na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému 
pobytu, 

c) občané jiných členských států Evropské unie, občané států, které jsou 
vázány mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím, a 
občané států, které jsou vázány smlouvou o Evropském hospodářském 
prostoru, a jejich rodinní příslušníci, kteří pobývají na území České republiky 
v rámci trvalého pobytu nebo kterým byl vydán doklad o přechodném 
pobytu na území České republiky delším než 3 měsíce, 

d) cizinci, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní 
ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany11), 

e) jiné fyzické osoby, u nichž jiný právní předpis vyžaduje agendový 
identifikátor fyzické osoby a stanoví, že tyto fyzické osoby budou vedeny v 
registru obyvatel. 

Element ROS 

Typ ApplicationComponent 

Popis Registr osob 

 

Subjekty, o nichž se vedou v registru osob údaje jsou 

a) právnická osoba, 

b) organizační složka a organizační jednotka právnické osoby, 

c) organizační složka státu, 

d) vnitřní organizační jednotka organizační složky státu, pokud je této 
vnitřní organizační jednotce zákonem svěřena vlastní působnost, 

e) podnikající fyzická osoba, 

f) zahraniční osoba a organizační složka zahraniční osoby, 

g) svěřenecký fond, 

pokud jsou zapsány do evidence podle tohoto zákona nebo jiného právního 
předpisu. 

Element Rozhraní integrované správy IDRR  
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Typ ApplicationInterface 

Popis Interface pro jednotný a zabezpečený přístup ke službám správy 
jednotlivých modulů IDRR prostřednictvím Systému integrované správy 
IDRR a specifických nástrojů třetích stran pro správu technologických 
komponent subsystému IDRR. 

Element Rozhraní na eGSB 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci na 
Government Service Bus. 

Element Rozhraní na ISZR 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci s Informačním 
Systémem Základních registrů, čímž zajišťuje volání dílčích služeb Základních 
registrů Obyvatel, Osob, Územní Identifikace a Práv a Povinností pro 
potřeby systému IDRR. 

Element Rozhraní napojení na AD MZČR 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní subsystému IAM pro napojení na systém Active Directory MZČR 

Element Rozhraní pro ČSSZ 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro systém eNeschopenka, 
který provozuje ČSSZ 

Element Rozhraní pro editory a konzumenty autoritativních údajů 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro Informační systémy 
Editorů a Čtenářů údajů Autoritativních registrů. 

Element Rozhraní pro federaci identit 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní subsystému IAM pro napojení IAM subjektů zdravotnictví, které 
zajišťují roli Identity Provider. 

Element Rozhraní pro poskytovatele (PZS) 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro systémy Poskytovatelů 
Zdravotnických služeb. 
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Element Rozhraní pro provozovatele (OZZ) 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro Provozovatele systémů 
Osobních Zdravotních Záznamů 

Element Rozhraní pro SÚKL 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro systém eRecept, který 
provozuje SÚKL 

Element Služba zprostředkující ověření identity a poskytnutí atributů osob 

Typ ApplicationService 

Popis Služba zprostředkující ověření identity a poskytnutí atributů osoby za 
účelem jejího jednoznačného ztotožnění. Osobou u níž je identita 
ověřována může být Pacient nebo Zdravotnický pracovník. 

Element Služby časového razítkování 

Typ ApplicationService 

Popis Služba poskytující elektronická časová razítka. 

Element Služby integrace systémů 

Typ ApplicationService 

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

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

Element Služby kontroly přístupových oprávnění 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby nastavení přístupových oprávnění 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby ověření el. podpisu, pečetě a časového razítka 

Typ ApplicationService 

Popis Služba ověřující pravost a důvěryhodnost elektronických podpisů, pečetí a 
časových razítek vydaných Certifikační autoritou MZČR nebo jiným 
poskytovatelem kvalifikovaných služeb. 

Element Služby ověření identity zdravotníka na požadovanou míru záruky 

Typ ApplicationService 

Popis Služby ověření identity zdravotníka na požadovanou míru záruky poskytuje 
Národní identitní autorita (NIA), jejich volání zprostředkovává pro 
subsystémy IDRR Rezortní datové rozhraní (RDR). 

Pro oblast zdravotnictví se může využívat těchto státem garantovaných a 
poskytovaných služeb pro roli Zdravotnický pracovník. 

Element Služby pečetění 

Typ ApplicationService 

Popis Služba poskytující elektronické pečetě. 

Element Služby poskytování autoritativních údajů 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro poskytování autoritativních údajů systémem ISAR. 

Element Služby prezentace katalogu služeb a životních událostí pacientů 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby pro komunikaci IDRR se systémy eGOV 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby správy oprávnění přístupu 

Typ ApplicationService 

Popis Služby určené pro správu subsystému správy identit a oprávnění (IAM) 
potřebné pro zajištění provozu subsystému, nikoliv pro provádění změn v 
oprávněních k přístupu ke službám elektronického zdravotnictví. 
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Element Služby vydávání id a auth. prostředků 

Typ ApplicationService 

Popis Služba certifikační autority resortu MZČR, která zajišťuje vydávání 
autentizačních prostředků. 

Element Služby ztotožnění osob 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby ztotožnění osob a kontroly přístupových oprávnění 

Typ ApplicationService 

Popis Služby ztotožnění osob a kontroly přístupových oprávnění 

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 
(ŚUKL), prostřednictvím RDR. 

Element Správa vydaných identifikačních a autentizačních prostředků (sys cert) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Komponenta (IAM), která zajišťuje správu vydaných identifikačních a 
autentizačních prostředků (sys cert), které ukládá do Dlouhodobého 
úložiště. 
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Element Subjekt eZdravotnictví 

Typ DataObject 

Popis Datový objekt, který reprezentuje část matice oprávnění - Subjekt 
eZdravotnictví. 

Element SW komponenta pro začlenění el. podpisu do aplikací 

Typ ApplicationComponent 

Popis Alternativní komponenta centrálně vyvíjená a nabízená subjektům 
zdravotnictví, které nedisponují funkcemi pro podepisování zdravotnické 
dokumentace v jimi využívaných informačních systémech a na koncových 
zařízeních. 

Element Systém sdílení osobního zdravotního záznamu (SS_OZZ) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Systém zajišťující ukládání a sdílení osobních zdravotních záznamů pacientů. 

Element Systémy eID Gov ČR (stát) 

Typ Grouping 

Popis Skupina systémů eGovernmentu 

Element Workflow pro schvalování rolí a oprávnění 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce zajišťující dodržování přesného metodického a pracovního postupu 
při žádání, udělování nebo odnímání oprávnění subjektům zdravotnictví pro 
využívání centrálních služeb elektronického zdravotnictví. Důvodem pro 
zavedení této podpůrné služby je urychlení procesů správy oprávnění, 
omezení chybovosti a naprostá transparentnost procesu správy oprávnění 
ke službám elektronického zdravotnictví, které pracují s osobními a citlivými 
zdravotnickými informacemi pacientů. 

Element Základní registry (ISZR) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Základní registry (ISZR) 

Element Zdravotnický pracovník 

Typ BusinessRole 

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

Na portálu NZIP se jedná využívání služeb v následujících oblastech: 

Zdravotnická dokumentace 

• Index zdravotnické dokumentace (IZD) 

• Emergency záznam pacienta (EMZ) 

Elektronické nástroje ordinace 

• Nahlížení do zdravotnické dokumentace 

• Nahlížení a správa autoritativních údajů pacienta 

• Náhled do ePreskripce, eDispenzace a eNeschopenky 

• Žádanky na specializovaná vyšetření 

• Objednávky a rezervace 

 

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

1.8 Diagram: (AA) IDRR - Správa notifikací (SN) 
Subsystém – (SN) Systém notifikací 
 
Účel 

• Nabídnout koncovým uživatelům centrálních služeb elektronického zdravotnictví a jejich 
informačním systémům komfortní možnost odebírání informací o změnách v dílčích subsystémech 
IDRR formou notifikací 

 
Popis základní funkcionality subsystému SN 

• Subsystém Sn vystavuje na RDR centrální službu pro příjem 

• Funkce obsluhy fronty změn v subsystémech IDRR 

• Odesílání notifikací o změnách na základě uživatelského nastavení 

• Podpora notifikací komunikačním kanálem Email 

• Podpora notifikací komunikačním kanálem SMS 

• Funkce umožňující rozšiřitelnost funkcionality o další notifikační kanály 

 
Hlavní datové entity subsystému 

• Perzistentní fronta pro příjem změn/událostí v subsystémech IDRR 

• Konfigurační data pro provoz systému notifikací 

• Uložiště uživatelských požadavků pro nastavení individuálních notifikací o změnách 

 
Východiska  
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• Fungující rezortní datové rozhraní, prostřednictvím kterého dochází ke sběru změn a k rozesílání 
notifikací 

 
Principy a pravidla 

• Uživatel dostává vybrané notifikace prostřednictvím jím nastaveného komunikačního kanálu 

• Zdrojový systém zasílá změny na základě uživatelských nastavení 
 
Vazby 

 
Interní spolupracující komponenty  

• všechny subsystémy IDRR, vyjma subsystému Audit a log management (ALM) 
Externí konzumenti služeb subsystému  

• informační systémy Provozovatelů úložišť OZZ, Poskytovatelů ZS, Editorů a konzumentů 
autoritativních údajů 

 

Element Fronta změn 

Subsystém notifikací (SN)Rezortní

datové

rozhraní

(RDR)

Odesílání notifikací na

základě uživatelského

nastavení

Podpora emailových

notifikací

Podpora SMS notifikací

Rozšiřitelnost notifikačních

kanálů

Služby vyzvedávání

notifikací

Služby správy notifikací

Rozhraní pro

zasílání emailů

Rozhraní pro

zasílání SMS

Funkce obsluhy fronty

změn

Konfigurační data

systému notifikací

Fronta změn Uživatelská

nastavení notifikací

Rozhraní integrované

správy IDRR

Rozhraní pro vyzvedávání notifikací

Služba pro příjem

změn

Zdravotnický pracovník

Pacient

VeřejnostPoskytovatel zdravotnických služeb

Pověřená osoba

Správce provozu a úložišť portálu

Služby zasílání

notifikací

Služby integrace

systémů

Služby a komponenty pro správu

Okolní systémy se kterými dochází k interakci

Kompozitní služby poskytované vně systému

systémy eGovernementu

Legenda

Věcný správce IDRR

Technický správce

IDRR

Rozhraní pro

poskytovatele (PZS)

Rozhraní pro editory a

konzumenty

autoritativních údajů

Rozhraní pro

provozovatele (OZZ)

Rozhraní pro SÚKL

Rozhraní pro ČSSZ

Změny
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Typ DataObject 

Popis Fronta zajišťující perzistentní ukládání změn pro jejich pozdější vyzvedávání.  

Element Funkce obsluhy fronty změn 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce pro zajištění řazení a distribuce změn a následné vyzvedávání 
notifikací externími systémy. 

Element Konfigurační data systému notifikací 

Typ DataObject 

Popis Data, kterými jsou parametry a nastavení systému notifikací SN potřebná 
pro jeho provoz. 

Element Odesílání notifikací na základě uživatelského nastavení 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce evidující požadavky na notifikaci o změnách údajů v subsystémech 
IDRR, jejich filtrování, sestavování zpráv a následnou distribuci určenými 
komunikačními kanály na základě požadovaných obsahových kritérií a 
časových intervalů stanovených koncovými příjemci informací o změnách. 

Element Pacient 

Typ BusinessRole 

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

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

Dostupnost zdravotních služeb 

• Elektronické objednání a časová a místní dostupnost ZP a PZS 

• Elektronická konzultace zdravotního stavu 

Zdravotní stav a léčebná plán 

• Přístup k osobním zdravotním záznamům 

• Mandát pro zastupování a oprávnění nahlížení do zdravotnické 
dokumentace 

• Osobní účet ve fondu plátců a úhrad 

Péče o vlastní zdraví 

• Zdravotní rizika pacienta 

• Program péče pro chronicky nemocné 

a z pohledu klienta služeb eZ v rámci Národního kontaktního místa je: 
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• Rolí poskytující údaje pro přístup ke zdravotnické dokumentaci a 

• Žádajícím o přístup ke své zdravotnické dokumentaci 

Zdravotnická dokumentace 

• Index zdravotnické dokumentace 

• Emergency záznam pacienta 

 

Element Podpora emailových notifikací 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce zajišťující transformaci informací o změnách do formátu 
elektronické pošty. 

Element Podpora SMS notifikací 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce zajišťující transformaci informací o změnách do formátu krátkých 
textových zpráv. 

Element Poskytovatel zdravotnických služeb 

Typ BusinessRole 

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

Element Pověřená osoba 

Typ BusinessRole 

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

 

Na portálu NZIP využívá Pověřená osoba služeb v následujících oblastech: 

• Služby účtů pojištěnců 

• Služby pro zřizovatele zdravotnických zařízení 
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Element Rezortní datové rozhraní (RDR) 

Typ ApplicationComponent 

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

Element Rozhraní integrované správy IDRR  

Typ ApplicationInterface 

Popis Interface pro jednotný a zabezpečený přístup ke službám správy 
jednotlivých modulů IDRR prostřednictvím Systému integrované správy 
IDRR a specifických nástrojů třetích stran pro správu technologických 
komponent subsystému IDRR. 

Element Rozhraní pro ČSSZ 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro systém eNeschopenka, 
který provozuje ČSSZ 

Element Rozhraní pro editory a konzumenty autoritativních údajů 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro Informační systémy 
Editorů a Čtenářů údajů Autoritativních registrů. 

Element Rozhraní pro poskytovatele (PZS) 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro systémy Poskytovatelů 
Zdravotnických služeb. 

Element Rozhraní pro provozovatele (OZZ) 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro Provozovatele systémů 
Osobních Zdravotních Záznamů 

Element Rozhraní pro SÚKL 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro systém eRecept, který 
provozuje SÚKL 

Element Rozhraní pro vyzvedávání notifikací 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní pro vystavení služeb pro vyzvedávání notifikací o změnách v 
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systému IDRR prostřednictvím externího informačního systému. 

Element Rozhraní pro zasílání emailů 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní pro vystavení služeb zasílání notifikací o změnách v systému IDRR 
komunikačním kanálem email klientským systémem 

Element Rozhraní pro zasílání SMS 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní pro vystavení služeb zasílání notifikací o změnách v systému IDRR 
komunikačním kanálem SMS na mobilní zařízení 

Element Rozšiřitelnost notifikačních kanálů 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce pro začleňovaní dalších notifikačních kanálů do subsystému 
notifikací SN. 

Element Služba pro příjem změn 

Typ ApplicationService 

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

Co a komu má zdrojový systém zasílat, zjistí voláním služby Příjem změn s 
patřičným parametrem. 

Vlastní změny zasílá zdrojový systém do SN voláním služby Příjem změn s 
předem definovanou strukturou zprávy. 

Element Služby integrace systémů 

Typ ApplicationService 

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

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

Element Služby správy notifikací 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro správce subsystému notifikací, které zajištují jeho provoz. 
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Element Služby vyzvedávání notifikací 

Typ ApplicationService 

Popis Služba zajišťující vyzvedávání notifikací o změnách v dílčích subsystémech 
IDRR 

Element Služby zasílání notifikací 

Typ ApplicationService 

Popis Služba zajišťující zasílání notifikací o změnách v dílčích subsystémech IDRR 

Element Správce provozu a úložišť portálu 

Typ BusinessRole 

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

 

Na portálu NZIP využívá Správce provozu služeb v následujících oblastech: 

• Služby redakčního systému portálu, 

• Metodické řízení subjektů zainteresovaných na zdravotní péči, 

• Správa katalogu služeb ve zdravotnictví 

Element Subsystém notifikací (SN) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Úkolem subsystému IDRR je sběr a zpracování změn v datech subsystémů 
IDRR, které na vyžádání oprávněných subjektů notifikuje prostřednictvím 
určených komunikačních kanálů do jejich cílových systémů a koncových 
zařízení. 

Element Technický správce IDRR 

Typ BusinessRole 

Popis Role osoby zajišťující technickou správu subsystémů IDRR 

Element Uživatelská nastavení notifikací 

Typ DataObject 

Popis Požadavky uživatelů na zasílání nebo odběr informací o změnách v údajích 
subsystémů IRDD. 
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Element Věcný správce IDRR 

Typ BusinessRole 

Popis Role osoby zajišťující věcnou správu subsystémů IDRR 

Element Veřejnost 

Typ BusinessRole 

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

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

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

Řešení životních situací 

• Jsem v nouzi 

• Trpím onemocněním 

• Jdu na vyšetření 

• Jak probíhá léčba 

Zvyšování zdravotní gramotnosti 

• Podpora zdraví a dostupné preventivní programy 

• Poradna 

Přehled poskytovatelů zdravotních služeb 

• Vyhledání lékaře a terapeuta 

• Vyhledání zdravotnického zařízení 

• Vyhledání lékárny a prodejny zdravotnických potřeb 

Nástroje a nastavení 

• Vyhledávání a zdroje informací 

• Rozcestník, navigace a HealthBot 

• Konzultace zdravotního stavu s lékařem 

• Chci být informován o 

• Zdravotnické mobilní aplikace 

• Otevřená data zdravotnictví a jejich analýza 
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Element Zdravotnický pracovník 

Typ BusinessRole 

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

Na portálu NZIP se jedná využívání služeb v následujících oblastech: 

Zdravotnická dokumentace 

• Index zdravotnické dokumentace (IZD) 

• Emergency záznam pacienta (EMZ) 

Elektronické nástroje ordinace 

• Nahlížení do zdravotnické dokumentace 

• Nahlížení a správa autoritativních údajů pacienta 

• Náhled do ePreskripce, eDispenzace a eNeschopenky 

• Žádanky na specializovaná vyšetření 

• Objednávky a rezervace 

 

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

1.9 Diagram: (AA) IDRR - Audit a log management (ALM) 
Subsystém – (ALM) Audit a log management  
 
Účel 

• Subsystém ALM zajišťuje centrální logování událostí, umožňuje následnou analýzu průběžně 
vyhodnocující bezpečnostní události a audit, který pravidelně zkoumá shodu reálného a 
předepsaného chování rolí a všech komponent IDRR za provozu. Hodnocení auditu jsou zdrojem 
podnětů pro ošetření současných nedostatků a budoucí rozvoj systému IDRR. 

 
Popis základní funkcionality subsystému ALM 

• sběr provozních událostí a logovacích dat od všech subsystémů IDRR, 

• ukládání získaných událostí pro další zpracování v Úložišti událostí, 

• historizace událostí prostřednictvím unikátních identifikátorů událostí a časových značek 

• definice pravidel pro automatizaci analýzy dat 

• definice pravidel a postupů pro provádění kontrol 
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• periodické vytváření statistik 

• pokročilá analýza událostí technikami objevování souvislostí a jejich vizualizace 

• kontrola shody s předepsaným chováním rolí a vlivu vzniklých událostí 

• pravidelné hodnocení chodu systému IDRR 

• správa přístupů k funkcím subsystému ALM 

• správa provozu, parametrů konfigurace a datových úložišť subsystému ALM 

 
Východiska  

• legislativní požadavky v oblasti bezpečnosti ISVS, 

• Specifické metodiky a pracovní postupy pro zajišťování chodu systému IDRR, 

• Detailní dokumentace všech procesů, aplikací, dat, technologií a síťové infrastruktury jednotlivých 
prvků systému IDRR. 

 
Principy a pravidla 

• nezávislost a samostatnost v oblasti analýzy a kontroly 

• důsledná průběžná analýza událostí 

• periodické i nahodilé kontroly systému IDRR 

• potvrzení či identifikace odchylek od požadovaného stavu 

• udržování a navrhování změn vedoucích ke shodě s platnou a budoucí legislativou 

 
Vazby 

Interní spolupracující komponenty  

• všechny subsystémy IDRR prostřednictvím rezortního datového rozhraní na které subsystém ALM 
vystavuje službu pro příjem událostí a službu pro publikaci událostí a provozních statistik 

Externí konzumenti služeb subsystému  

• externí konzumenti služeb subsystému ALM aktuálně navrženi nejsou. V budoucnu, z pohledu 
předpokládané klasifikace systému IDDR jako významného informačního systému nebo jako prvku 
kritické infrastruktury státu, je nutno počítat s integrací na NKÚ za účelem hlášení bezpečnostních 
incidentů 

• Uživatelé ALM 
Byznys role - Bezpečnostní analytik IDRR, Interní auditor IDRR, Technický správce IDRR 
Typové IS - nejsou 
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Element Analytická data 

Typ DataObject 

Popis Data získaná analýzou, typicky nové informace vzniklé agregováním nebo 
filtrováním událostí. 

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 

Rezortní datové

rozhraní (RDR)

Služba pro publikaci

provozních statistik

Služba pro příjem

událostí

Rozhraní pro publikaci

přehledu událostí

Audit a log management (ALM)

Pravidla pro

provedení

kontrol

Periodické vytváření a

publikace statistik

Řízení přístupu k

událostním a auditním

informacím

Rozhraní integrované

správy IDRR

Služby správy přístupu k

událostem a auditním

informacím

Historizace událostí

Pokročilá

analýza

událostí

Událostní data Konfigurační data

kontrola a

vyhodnocení

událostí

Služba definice

kontrolních postupů a

pravidel

Rozhraní pro kontroly a pokročilé analýzy

Metadata kontrolních

postupů a pravidel

Pravidla pro

pokročilou

analýzu

Služba pro základní a

pokročilou analýzu

událostí

Nastavení postupů a

pravidel

Analytická data

Služby integrace

systémů

Služby a komponenty pro správu

Okolní systémy se kterými dochází k interakci

Kompozitní služby poskytované vně systému

systémy eGovernementu

Legenda

Bezpečnostní analytik

IDRR

Věcný správce IDRR

Interní auditor IDRR Technický správce IDRR

Rozhraní na NKÚ
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provozovatele systému. 

Element Bezpečnostní analytik IDRR 

Typ BusinessRole 

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

 

Odpovědnosti: 

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

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

• úzce spolupracuje s rolí Interní auditor IDRR. 

Element Historizace událostí 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce zajišťující ukládání událostních dat v reálné časové posloupnosti a 
vkládání záznamu obsahující časové razítko vydané (interní) službou 
časového razítka (RFC 3161) v pravidelných předem stanovených 
intervalech. 

Element Interní auditor IDRR 

Typ BusinessRole 

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

 

Odpovědnosti: 

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

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

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

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

Element Konfigurační data 

Typ DataObject 

Popis Data soužící pro provozní konfiguraci subsystému Audit a log management, 
tzn. nastavení parametrů pro chod systému, jeho zálohování atd. 

Element kontrola a vyhodnocení událostí 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce pro specifické kontroly založené na vyhledávání a vyhodnocování 
událostních dat za uplatnění postupů stanovených v metodické podpoře 
auditního procesu. 

Element Metadata kontrolních postupů a pravidel 

Typ DataObject 

Popis Data a metadata obsahující kontrolní postupy a pravidla pro pokročilou 
analýzu. 

Element Nastavení postupů a pravidel 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce, která zajistí předem definovanou posloupnost při provádění analýzy 
a auditů. Jednotlivé kroky analýzy a kontrol budou popsány, definovány 
kontrolní body a požadované výstupy pro prokázání shody s předepsaným 
chováním uživatelů a/nebo získání faktů o zneužití oprávnění, porušení 
bezpečnosti a dalších incidentech přesahující standardní chování uživatelů 
předepsané platnými zákonnými předpisy, interními nařízeními a 
metodickými postupy stanovenými věcným a/nebo technickým správcem 
IDRR. 

Element Periodické vytváření a publikace statistik 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce pro zajištění opakované tvorby a publikace statistik o událostech v 
dílčích subsystémech IDRR, která mají přehledový a informační charakter a 
umožnují získat oprávněným osobám rychlou informaci formou tabulkových 
a grafických informací.  

Tyto funkce se realizují specifickými technikami pro pokročilou analýzu jako 
jsou: 

• pokročilá statistická analýza 

• kontrola odchylek 

• analýza a srovnání časových řad 

• dolování dat 
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• vizualizace souvislostí 

Element Pokročilá analýza událostí 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce pokročilé analýzy událostí podporují na aplikační úrovni schopnost 
analýzou událostních dat zjistit příčiny vedoucí k událostem, které 
překračují stanovené chování uživatelů a technických komponent systému a 
ohrožují bezpečnost chodu a spravovaná data systémem IDRR. 

Element Pravidla pro pokročilou analýzu 

Typ ApplicationFunction 

Popis Pravidla, na základě kterých bude možné strojově analyzovat událostní 
data, tj. provádět jejich filtraci, agregaci a identifikaci nestandardního 
chování automaticky na základě časového plánu. 

Element Pravidla pro provedení kontrol 

Typ ApplicationFunction 

Popis Pravidla, na základě kterých bude možné definovaně a opakovaně provádět 
jednotlivé procesní kroky kontrol, definovat cíl, předmět i hloubku kontroly 
a zkoumat míru shody předepsaného chování uživatelů a systémů s 
realitou. Tato pravidla se zavádí i proto, aby bylo možné časově a věcně 
opakovat kontroly s cílem srovnávat výsledky kontrol, vyvozovat závěry a 
získávat včasné informace za účelem návrhu nových opatření pro zajištění 
předepsaných provozních a bezpečnostních parametrů systému IDRR. 

Element Rezortní datové rozhraní (RDR) 

Typ ApplicationComponent 

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

Element Řízení přístupu k událostním a auditním informacím 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce pro přidělování oprávnění pro čtení událostních dat, vyhledávání, 
hodnocení a provádění specifických auditních úkonů prostřednictvím rolí  

Element Rozhraní integrované správy IDRR  

Typ ApplicationInterface 

Popis Interface pro jednotný a zabezpečený přístup ke službám správy 
jednotlivých modulů IDRR prostřednictvím Systému integrované správy 
IDRR a specifických nástrojů třetích stran pro správu technologických 
komponent subsystému IDRR. 
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Element Rozhraní na NKÚ 

Typ ApplicationInterface 

Popis V budoucnu, z pohledu předpokládané klasifikace systému IDDR jako 
Významného informačního systému nebo Prvku kritické infrastruktury 
státu, je nutno počítat s integrací na NKÚ za účelem hlášení bezpečnostních 
incidentů 

Element Rozhraní pro kontroly a pokročilé analýzy 

Typ ApplicationInterface 

Popis Specifické rozhraní pro přístup ke službám základní a pokročilé analýzy 
událostí a službám definice kontrolních postupů a pravidel uplatňovaných v 
subsystémech IDRR. 

Element Rozhraní pro publikaci přehledu událostí 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní, na kterém je vystavena služba k publikaci událostí a provozních 
statistik pro účely další distribuce těchto informací prostřednictvím RDR. 

Element Služba definice kontrolních postupů a pravidel 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro specifické role uživatelů systému ALM, které umožní definovat 
kontrolní postupy a pravidla na základě přiřazení do této role věcným či 
technickým správcem systému IDRR. 

Element Služba pro příjem událostí 

Typ ApplicationService 

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

Element Služba pro publikaci provozních statistik 

Typ ApplicationService 

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

Element Služba pro základní a pokročilou analýzu událostí 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro specifické role uživatelů systému ALM, které umožní základní a 
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pokročilou analýzu událostí na základě přiřazení do této role věcným či 
technickým správcem systému IDRR. 

Element Služby integrace systémů 

Typ ApplicationService 

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

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

Element Služby správy přístupu k událostem a auditním informacím 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro správce systému IDRR, které umožnují zajištění provozu systému 
a přístup ke konfiguračním datům systému ALM, nikoliv však přístup k 
citlivým událostním a auditním datům získaným za provozu IDRR. 

Element Technický správce IDRR 

Typ BusinessRole 

Popis Role osoby zajišťující technickou správu subsystémů IDRR 

Element Událostní data 

Typ DataObject 

Popis Předpokládaná struktura událostních dat: 

• Pořadové číslo záznamu 

• Datum a čas události včetně specifikace časového pásma 

• Kategorie činnosti 

• Typ činnosti 

• Identifikace technického aktiva, které činnost zaznamenalo 

• Jednoznačnou identifikaci účtu, pod kterým byla činnost provedena 
(pozn. u externích uživatelů bude používána tzv. pseudonymizace, u 
interních uživatelů bude zaznamenáván atribut UzivatelID) 

• Jednoznačná síťová identifikace zařízení původce (pokud je tato 
informace k dispozici) 

• Úspěšnost nebo neúspěšnost činnosti 

• Parametry události (strukturovaná XML data) 

• Textové upřesnění události 
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• Kontrolní prvek integrity záznamu (message authentication code) 

Element Věcný správce IDRR 

Typ BusinessRole 

Popis Role osoby zajišťující věcnou správu subsystémů IDRR 

1.10 Diagram: (AA) IDRR - Katalog služeb elektronického zdravotnictví 
(KSeZ) 

Subsystém – (KSez) Katalog Služeb elektronického Zdravotnictví 
 
Účel 

• Cílem je vybudování komplexního sybsystému pro procesy řízení a výkonu správy katalogu služeb 
elektronického zdravotnictví dle metodických postupů a světově uznávaného standardu Open 
Group: SOA Governance Framework 

 
Popis základní funkcionality subsystému KSeZ 

• Subsystém KSeZ disponuje aplikačním submodulem pro řízení procesů, 

• Souborem aplikačních funkcí pro podporu výkonu procesu správy životního cyklu služeb, 

• Vlastním úložištěm s informacemi o životních situacích pacientů, registrem služeb, klasifikací stupně 
vyspělosti poskytovatelů služeb, hierarchickou strukturou rolí poskytovatelů i konzumentů služeb, 
dále parametry, podmínkami a postupy uplatňovanými při poskytování a konzumaci služeb, maticí 
vazeb kontraktů, 

• Subsystém dále eviduje vazby služeb vedených v Registru služeb na služby v architekturu IS ve 
zdravotnictví, 

• Pro fázi inovaci a rozvoje služeb používá sybsystém KSeZ události a agregované informace o provozu 
informačních systémů u poskytovatelů zdravotních služeb, 

• Sybsystém KSeZ disponuje aplikačními funkcemi pro publikaci: životních událostí pacientů, popisu 
služeb v katalogu a zveřejňování otevřených dat o službách zdravotnictví, 

• Subsystém disponuje aplikačními funkcemi pro poskytování metadat, analytických dat, funkcemi pro 
podporu spolupráce při sdílení služeb eH zajišťující metodickou podporu a nastavení parametrů a 
podmínek provozu služeb u PZS, 

• Konečně KSeZ zajišťuje služby pro technického správce zajišťující provoz KSeZ. 
 
Předpoklady 

• Zajištění znalostí a potřebných rolí pro řízení a výkon správy životního cyklu služeb 

• Implementovaný subsystém KSeZ naplněný modelem řízení a správy životního cyklu 

• Funkční Portál NZIP jako uživatelské prostředí pro řízení a správu KSeZ 

• Funkční identifikace a autentizace pro uživatele KSeZ 

• Funkční integrační platforma RDR a další komponenty IDRR (ISAR, ODZ), externí systémy eH (SEZ, 
IKZ) a systémy veřejné správy (ZR, PO) 

 
Východiska  

• Budování centrálních služeb elektronického zdravotnictví na standardech Architektury orientované 
na služby (Service Oriented Architecture) 
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• V současném stavu neexistuje jakýkoliv centrální systém pro evidenci služeb el .zdravotnictví a 
plánovité řízení jejich návrhu, zavádění, provozování, inovací, rozvoje a ukončení. 

 
Principy a pravidla 

• Katalog je ústředním bodem informací o koncových, aplikačních a technologických službách 
elektronického zdravotnictví, 

• KSeZ je pevně zakotven v aktuálně schvalovaném Zákonu o eHealth, 

• Každá služba v katalogu musí mít svého poskytovatele a jednoho nebo více konzumentů, 

• Podmínky, pravidla a parametry spojené s poskytováním a konzumací služeb (SLA) jsou závazné pro 
obě strany, 

• Životní cyklus služeb je řízen a spravován dle uznávané metodiky Open Group: SOA Governance 
Framework, 

• Role řízení a výkonu správy SOA přistupují k aplikačním službám KSeZ prostřednictvím vizuálních 
rozhraní na Národním Zdravotnickém Informačním Portále. 

 
Vazby 

 
Interní spolupracující komponenty s KSeZ 

• Rezortní datové rozhraní (RDR) 

• Subsystém otevřených dat zdravotnictví (ODZ) 

• Informační Systém Autoritativních Registrů (ISAR) 
Externí konzumenti služeb subsystému  

• Byznys role řídící - Obchodní skupina, správní rady EA a SOA, řídící výbor SOA a centrum SOA 

• Byznys role výkonné - plánovač, návrhář, implementátor, provozovatel služeb, dále vývojový a 
rozvojový tým, obchodní zástupci a provoz IT v rezortu 

• Typové IS - Informační systém PZS (KIS, NIS, Ambulantní systém), systém subjektu zpracovávající 
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Element AIS OVM 

Typ ApplicationComponent 

Popis Agendový Informační Systém Orgánu Veřejné Moci 

Element Aplikační funkce pro podporu výkonu procesů SOA Governance 

Typ ApplicationFunction 

Popis Soubor aplikačních funkcí podporující zvolenou metodiku SOA Governance 
Framework dle OpenGroup, jejíž rozsah pokrývá kroky: 

• Plánování 

• Návrh 

• Zavádění 

• Provozování 

• Inovaci a rozvoj 

• Ukončení služeb 

elektronického zdravotnictví. 

 

Strukturované úložiště standardů a

nestrukturované úložiště modelů

Řídící tým SOA

Národní Zdravotnický Informační Portál (NZIP)

Úložiště Katalogu služeb elektronického zdravotnictví
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Odkaz na metodiku: http://www.opengroup.org/soa/source-
book/gov/index.htm 

Element Aplikační služby 

Typ ApplicationService 

Popis Množina aplikačních služeb elektronického zdravotnictví uložených v 
Registru služeb 

Element Aplikační služby pro podporu výkonu SOA Governance 

Typ ApplicationService 

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

Element Aplikační služby pro řízení SOA Governance 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby pro řízení výkonu SOA 

Element Aplikační služby pro spolupráci a podporu sdílení služeb eH 

Typ ApplicationService 

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

Element Funkce analytických výstupů a metadat 

Typ ApplicationFunction 

Popis funkce zajišťující analytické výstupy a metadata katalogu služeb 
elektronického zdravotnictví. 

Element Funkce komunikace s řídícími orgány a veřejností 

Typ BusinessFunction 

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

Element Funkce pro nastavení parametrů a podmínek provozu služeb u PZS 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce, která slouží pro publikací informací potřebných pro 
nastavení parametrů a podmínek provozu IS u poskytovatelů 
zdravotnických služeb. 

http://www.opengroup.org/soa/source-book/gov/index.htm
http://www.opengroup.org/soa/source-book/gov/index.htm
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Element Funkce pro poskytování metodické podpory PZS 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce pro poskytování informací o metodice zavádění a 
provozování elektronických služeb u poskytovatelů zdravotnických služeb. 

Element Funkce pro řízení toku práce tvorby služeb a životních událostí (SOA Gov WF) 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce pro řízení toku práce tvorby služeb a životních událostí 
služeb. Technicky je jedná o funkce workflow, která řídí pracovní postupy 
výkonu aktivit v procesech SOA. 

Element Funkce publikace Otevřených dat o službách zdravotnictví 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce zajišťující publikaci pseudonymizovaných dat o službách 
elektronického zdravotnictví. 

Obsah publikovaný touto službou je definován předem zveřejněným 
Publikačním plánem OD zveřejněným v Národním Katalogu OD. 

Element Funkce správy obsahu úložiště SOA Gov 

Typ BusinessFunction 

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

Element Funkce správy přístupových oprávnění k objektům úložiště SOA GOV 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce pro nastavení přístupových oprávnění v rámci subsystému 
Katalog služeb elektronického zdravotnictví (KSeZ) a nastavení oprávnění v 
rámci toku pracovnách činností (WF) pro výkon procesů spojených se SOA. 

Element Hierarchická struktura rolí a konzumentů služeb 

Typ DataObject 

Popis Datová entita obsahující hierarchickou strukturu rolí a konzumentů služeb 
elektronického zdravotnictví. 

Element Hierarchická struktura rolí a poskytovatelů služeb 

Typ DataObject 

Popis Datová entita obsahující hierarchickou strukturu rolí a poskytovatelů služeb 
elektronického zdravotnictví. 

Element Hodnocení služeb poskytovatelů 



 

137 

 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce mapující kvalitu a výkonnost služeb prostřednictvím indikátorů pro 
hodnocení klinických služeb a míru využívání standardů elektronického 
zdravotnictví pro tvorbu a sdílení zdravotnické dokumentace. 

Element Implementátor služeb 

Typ BusinessRole 

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

Element Import agregovaných dat o provozu IS PZS 

Typ ApplicationEvent 

Popis Aplikační funkce zajišťující import dat o provozu elektronických služeb u 
poskytovatelů zdravotnických služeb. 

Element Indikátory a kvalita zdravotních a zdravotnických služeb (IKZ) 

Typ ApplicationComponent 

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

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

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

• Funkce srovnání ukazatelů a trendů při poskytování zdravotnických 
služeb 

• Transformace a mapování ukazatelů hodnocení na indikátory 
elektronických služeb eZ 

Element 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 Informační Systém Poskytovatele Zdravotních Služeb (IS PZS) 

Typ ApplicationComponent 
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Popis Informační systém poskytovatele zdravotních služeb, kterým přistupuje k 
centrálním službám elektronického zdravotnictví. 

Z pohledu lokálního lékaře se dále jedná o systémy, které vedou dle platné 
legislativy Zdravotnickou dokumentaci pacienta, kterou jsou schopny 
poskytnout jako záznamy prostřednictvím rozhraní (v případě OpenNCPe ve 
formátu MeDocs). 

Element Inovace a rozvoj služeb 

Typ ApplicationFunction 

Popis Fáze inovace a rozvoje služeb zkoumá prostřednictvím vyhodnocení 
využívání Životních událostí pacienty a určení stupně vyspělosti Integrace 
poskytovatelů služeb vzájemnou shodu (korelaci). Zjištěné integrační 
nedostatky v pokrytí služeb a/nebo nové potřeby služeb pro pokrytí nových 
životních situací jsou postoupeny, po rozhodnutí o prioritách a za použití 
principů SOA, do fáze Plánování služeb. 

Pro vyhodnocení Zralosti integrace služeb lze použít Model zralosti 
integrace služby Open Group (OSIMM), který specifikuje jak se mají měřit 
úroveň integrace služby a jejich IT procesů a provozních systémů. Navíc 
tento model poskytuje návod, jak dosáhnout potřebné úrovně, které jsou 
nezbytné k realizaci výhod SOA řízení. 

 

Matice OSIMM má sedm rozměrů v sedmi stupních zralosti. Každá úroveň 
zralosti představuje jeden stupeň úrovně zralosti potřebné pro realizaci 
integrace dle SOA. OSIMM může být také použit jako model zralosti SOA. 
Zatímco mnoho technik a postupů SOA se používá k realizaci pouze 
klasického přístupu SOA, OSIMM záměrně zahrnuje nové a rozvíjející se 
techniky pro implementaci služeb, jako je cloud computing apod. 
Rozšiřitelnost rámce OSIMM je určena k tomu, aby poskytla metody pro 
rozšíření základního modelu OSIMM tak, aby obsahovala potřebné oblasti. 

 

Matice OSIMM definuje 7 vertikálních dimenzí reprezentujících rozdílné 
pohledy na organizaci: 

• Business 

• Organization & Governance 

• Method 

• Application 

• Architecture 

• Information 

• Infrastructure & Management 

 

a 7 horizontálních SOA úrovní zralosti integrace služeb v organizaci: 

• Silo 
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• Integrated 

• Componentized 

• Service 

• Composite Services 

• Virtualized Services 

• Dynamically Re-Configurable Services 

Element IS Provozovatele úložiště Osobních Zdrav. záznamů (IS POZZ) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém provozovatele úložiště osobních zdravotnických záznamů 
pacienta 

Element Katalog SLA 

Typ DataObject 

Popis Katalog obsahující popis ujednání o úrovni poskytování služeb (SLA), který 
definuje požadavky, podmínky a pravidla pro poskytování a konzumaci 
jednotlivých služeb v Registru služeb eZ. 

Element Katalog služeb elektronického zdravotnictví (KSeZ) 

Typ ApplicationComponent 

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

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

Element Klasifikace stupně vyspělosti poskytovatelů služeb 

Typ DataObject 

Popis Datová entita obsahující komplexní informace o stupni vyspělosti 
poskytovatelů elektronických služeb zdravotnictví. 

Element Komunikátor 

Typ BusinessRole 

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

Element Koncové Služby 

Typ BusinessService 

Popis Množina koncových (byznys) služeb elektronického zdravotnictví uložených 
v Registru služeb. 

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

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující koordinaci aktivit u poskytovatelů zdravotnických služeb. 

Element Manažer služeb 

Typ BusinessRole 

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

Element Matice vazeb kontraktů mezi konzumenty, poskytovateli služeb a 
dohodnutými SLA 

Typ DataObject 

Popis Datová entita obsahující matici vazeb konzumentů a poskytovatelů 
navázaná na el. služby zdravotnictví uložené v Registru služeb a na ujednání 
o poskytování těchto služeb (SLA). 

Element Metodické řízení subjektů zainteresovaných na zdravotní péči 

Typ BusinessService 

Popis Byznys služby pro zajištění spolupráce, metodického a taktického řízení v 
rámci životního cyklu tvorby elektronických služeb ve zdravotnictví. 

Element Model řízení a správy životního cyklu služeb 

Typ DataObject 

Popis Uložený model řízení a správy životního cyklu služeb, který odpovídá 
metodickému Rámci řízení SOA 

Element Modul pro sběr provozních a výkonnostních dat poskytovatelů 
zdravotnických služeb  

Typ ApplicationComponent 

Popis Aplikační modul zajišťující sběr provozních a výkonnostních dat od 
poskytovatelů zdravotní péče (typicky ETL nástroj). 

Element Národní centrum elektronického zdravotnictví (NCeZ) 

Typ BusinessActor 

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

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

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

--- 

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

 

Současně ministr pověřil 

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

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

 

Bližší podmínky činnosti NCeZ upraví statut, který schvaluje ministerstvo. 
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Element Národní Zdravotnický Informační Portál (NZIP) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Portál zajišťuje vizuální rozhraní pro veřejnost, pacienty a pojištěnce, 
zdravotnické pracovníky, pověřené osoby, správce provozu a řízení tvorby 
obsahu portálu. 

 

NZIP je komponenta, která se podílí hlavní měrou na naplnění Strategického 
cíle 1: Zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní zdraví. 

 

Zahrnuje procesy 

• strategické řízení NZIP, 

• zdroje a financování, 

• řízení vztahů s partnery, 

• vlastní proces tvorby obsahu NZIP, 

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

• zajištění technické správy a provozu. 

Element Návrh služeb 

Typ ApplicationFunction 

Popis Návrh Plánu modelu přechodu SOA řízení, který popisuje způsob naplnění 
cílů definovaných v plánovací fázi. Typické aktivity v této fázi jsou: 

• Popisy řídících postupů a souvisejících pokynů 

• Popisy řídících procesů a metrik 

• Popis organizace řízení SOA, rolí a odpovědností 

• Popisy artefaktů řídících procesů SOA 

• Popisy užité technologie pro správu SOA 

• Vytvoření Implementačních plánů pro Organizaci řízení SOA, Role a 
odpovědnosti, SOA řídící procesy a technologie správy SOA 

Element Návrhář služeb 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující fázi návrhu elektronických služeb zdravotnictví. 

Element Obchodní / řídící skupiny 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

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

• Schvalují strategické řízení SOA 

• Schvalují zásady správy věcí veřejných 

Element Obchodní zástupci 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

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

• Určit funkčnost obchodních služeb 

• Sdělování obchodních požadavků a určení podnikových služeb pro 
jednotlivé domény 

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

• Práce na stanovení priorit požadavků a služeb programu 

• Vyvinout návrhy služeb, které by měly projít procesem financování 

Element Otevřená data katalogu služeb el. zdravotnictví 

Typ ApplicationService 

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

Element Otevřená data zdravotnictví (ODZ) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Subsystém IDRR - Aplikační komponenta zajištující publikaci otevřených dat 
zdravotnictví. 

Element Plánovač služeb 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující fázi plánování budování elektronických služeb zdravotnictví. 

Element Plánování služeb 

Typ ApplicationFunction 

Popis Plán - Identifikace a analýza základních oblastí správy služeb pro její 
zlepšování. Stanovení cílů / plánu a konkrétní opatření pro navrhované 
přírůstky. Přechozí nasazené přírůstky jsou také hodnoceny z pohledu jejich 
potřebných zlepšení. 

Mezi základní aktivity v této fázi patří: 

• Posouzení vyspělosti poskytovaných služeb 
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• Návrh vize a strategie pro oblast SOA řízení 

• Definice rozsahu SOA řízení 

• Stanovení principů SOA řízení 

Element Podpora životního cyklu služeb zdravotnictví 

Typ ApplicationFunction 

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

Element Portál občana (PO) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém veřejné správy pro občany. 

Element Prezentace katalogu služeb elektronického zdravotnictví 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce zajišťující prezentaci Životních událostí pacientů, Strukturu a role 
konzumentů i poskytovatelů koncových aplikačních a technologických 
služeb evidovaných v registru služeb s vazbou na SLA. 

Element Procesy koordinace Poskytovatelů zdravotních služeb 

Typ BusinessFunction 

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

Element Procesy SOA Governance 

Typ BusinessProcess 

Popis Souhrn byznys procesů a funkcí zajišťujících SOA Governance. 

Element Provoz IT v rezortu 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Podpora služeb pro správu databází 

• Podpora služeb síťové infrastruktury 

• Podpora správy systémů 

• Podpora centrálního IT funkcí 

• Dodržujte normy a pokyny 

• Pochopení a dodržování řídících procesů 

Element Provozování služeb 
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Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce pro fázi provozování služeb, která spočívá především ve 
sledování efektivity aktuálně nasazeného režimu řízení SOA, zda splňuje 
svůj zamýšlený účel. Tato fáze může spustit další iteraci SGVM: 

• Sběr metrik z SOA řídícího procesu, 

• Sběr metrik z SOA řízených procesů, 

• Změna plánů pro řídící a řízené procesy. 

Element Provozovatel služeb 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující fázi provozu elektronických služeb zdravotnictví. 

Element Registr služeb eZ 

Typ DataObject 

Popis Datová entita realizující model úložiště Registru služeb elektronického 
zdravotnictví. 

Element Repository architektonických a procesních modelů eHealth ČR 

Typ DataObject 

Popis Úložiště architektonických modelů (ArchiMate) a procesů (BPMN) 
elektronického zdravotnictví 

Element Rezortní datové rozhraní (RDR) 

Typ ApplicationComponent 

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

Element Řídící procesy SOA 

Typ BusinessProcess 

Popis Procesy, které řídí výkonné procesy SOA. 

Element Řídící tým SOA 

Typ Grouping 

Popis Řídící tým SOA sestávající z rolí: 

• Koordinátor 

• Manažer služeb VS 

• Správce systému SOA Gov 

• Komunikátor 

a týmů: 
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• Obchodní / řídící skupiny 

• Správní rady EA 

• Správní rady SOA 

• Řídícího výboru SOA 

• SOA Centra 

Element Řídící výbor SOA 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Definovat budoucí strategické řízení a plán SOA, 

• Sledovat strategické řízení SOA, 

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

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

• Definuje zásady řízení SOA. 

Element Rozhraní integrované správy IDRR  

Typ ApplicationInterface 

Popis Interface pro jednotný a zabezpečený přístup ke službám správy 
jednotlivých modulů IDRR prostřednictvím Systému integrované správy 
IDRR a specifických nástrojů třetích stran pro správu technologických 
komponent subsystému IDRR. 

Element Rozhraní na eGSB 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci na 
Government Service Bus. 

Element Rozhraní na ISZR 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci s Informačním 
Systémem Základních registrů, čímž zajišťuje volání dílčích služeb Základních 
registrů Obyvatel, Osob, Územní Identifikace a Práv a Povinností pro 
potřeby systému IDRR. 

Element Rozhraní pro editory a konzumenty autoritativních údajů 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro Informační systémy 
Editorů a Čtenářů údajů Autoritativních registrů. 
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Element Rozhraní pro poskytovatele (PZS) 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro systémy Poskytovatelů 
Zdravotnických služeb. 

Element Rozhraní pro provozovatele (OZZ) 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro Provozovatele systémů 
Osobních Zdravotních Záznamů 

Element Rozhraní pro řízení aktivit katalogu služeb 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní pro řízení aktivit SOA v rámci katalogu služeb eH. 

Element Rozhraní pro sdílení metadat a poskytování AD 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní pro poskytování metadat a analytických dat o obsahu katalogu 
služeb eH. 

Element Rozhraní pro výkon aktivit katalogu služeb 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní pro aplikační služby sdílení, spolupráci a podporu. 

Element Služby čtení a editace autoritativních údajů 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby editace autoritativních údajů 

Typ ApplicationService 

Popis Služby editace autoritativních údajů prostřednictvím ISAR. 

Element Služby otevřených dat a statistik 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby poskytování agregovaných provozních dat PZS 

Typ ApplicationService 
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Popis Aplikační služby poskytování agregovaných provozních dat PZS. 

Element Služby poskytování autoritativních údajů 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro poskytování autoritativních údajů systémem ISAR. 

Element Služby poskytování metadat a analytických dat 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby postupů, výkonů a řízení 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby prezentace katalogu služeb a životních událostí pacientů 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby pro komunikaci IDRR se systémy eGOV 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby správy katalogu služeb eH 

Typ ApplicationService 

Popis Množina služeb pro výkon správy provozu modulu Katalog služeb 
elektronického zdravotnictví (KSeZ). 

Element SOA Centrum 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Znázorňuje obchodní organizace v organizaci CoE, 

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

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

• Definice a vývoj spravovaných procesů SOA a osvědčených postupů, 

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

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

• Architektonická a integrační podpora napříč LOBs (konzultace), 

• Spuštění organizačních změn správy SOA a SOA, 

• Vypracovat spravované plány transformace SOA, 

• Určit školicí a instruktážní plány SOA, 

• Definovat a ověřit změny procesu řízení projektu, 

• Výběr a implementace strategie nástroje pro správu SOA. 

Element Souvislosti informací o zdravotnictví 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce zajišťující prezentaci zdravotnických otevřených dat a statistik ve 
vzájemných souvislostech. 

Element Správa katalogu služeb ve zdravotnictví 

Typ BusinessService 

Popis Metodika poskytování otevřených zdravotnických dat, formy a kanály 
komunikace s veřejností. 

Element Správce systému SOA Gov 

Typ BusinessRole 

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

Element Správní rada EA 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Definovat a rozvíjet portfolio služeb, 

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

Element Správní rada SOA 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Zajistit soulad s normami a směrnicemi, 

• Schvalování Výjimek, 
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• Komunikace. 

Element Standardy elektronického zdravotnictví (SEZ) 

Typ ApplicationComponent 

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

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

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

• Spolupráci s národními a mezinárodními organizacemi vyvíjejícími 
standardy. 

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

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

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

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

• Zajišťovat systém správy standardů a číselníků pro vedení eZD. 

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

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

Element Strategická koordinace ICT ve zdravotnictví 

Typ BusinessService 

Popis Architektura, Správa a pronájem služeb ICT, stanovení TCO, eProcurement 

Element Strukturované úložiště standardů a nestrukturované úložiště modelů 

Typ DataObject 

Popis Strukturované úložiště standardů a nestrukturované úložiště modelů 
eZdravotnictví 

Element Submodul řízení procesů SOA Governance 

Typ ApplicationComponent 
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Popis Specifický submodul katalogu elektronických služeb zdravotnictví zajišťující 
všechny potřebné funkce pro podporu řízení a výkonu rolí v procesech a 
aktivitách dle standardu SOA Governance definovaného OpenGroup. 

Element Systém editora autoritativních údajů (ISEAÚ) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém Editora autoritativních údajů, prostřednictvím kterého 
Primární nebo Sekundární editor provádí volání Služeb editace 
autoritativních údajů na specifickém rozhraní IDRR za účelem jejich 
zavedení, změny nebo rušení. 

Element Systém subjektu zpracovávající OD zdravotnictví 

Typ ApplicationComponent 

Popis Cílový informační systém, který využívá Otevřených dat zdravotnictví. 

Element Taktické řízení Poskytovatelů Zdravotních Služeb 

Typ BusinessService 

Popis   Kooperační model a platforma pro poskytovatele 

  Sdílení nejlepších pracovních postupů. 

Element Technologické Služby 

Typ TechnologyService 

Popis Množina Technologických a infrastrukturních služeb elektronického 
zdravotnictví uložených v Registru služeb. 

Element Tvorba a publikace katalogu služeb 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce pro práci s obsahem katalogu. 

Element Tvorba a publikace životních událostí 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce publikující obsah katalogu. 

Element Tým rozvoje služeb 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Stanovení strategických cílů rozvoje 

• Návrh specifických oblastí rozvoje 

• Stanovení priorit a odhad potřebných zdrojů 
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Element Ukončení služeb 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce zajišťující fázi ukončení provozu služeb elektronického 
zdravotnictví. 

Element Úložiště Katalogu služeb elektronického zdravotnictví 

Typ Grouping 

Popis Datové entity tvořící katalog služeb: 

• Životní situace pacientů 

• Klasifikace stupně vyspělosti poskytovatelů služeb 

• Hierarchická struktura rolí a konzumentů služeb 

• Hierarchická struktura rolí a poskytovatelů služeb 

• Model řízení a správy životního cyklu služeb 

• Registr služeb 

• SLA 

Element Věcná správa modulu SOA Gov 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby zajišťující správu Submodulu řízení procesů SOA. 

Element Výkon SOA Governance (životní cyklus služeb) 

Typ BusinessFunction 

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

Element Výkonný tým SOA 

Typ Grouping 

Popis Výkonný tým SOA sestává z rolí: 

• Plánovače služeb 

• Návrháře služeb 

• Implementátora služeb 

• Provozovatele služeb 

 

a týmů: 

• Obchodní zástupci 

• Vývojový tým 

• Tým rozvoje služeb 

• Rezortní provozní tým IT 
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Element Vývojový tým 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Správa řešení v rámci určité domény 

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

• Zachování rozhraní na straně klienta pro služby 

• Dodržujte normy a pokyny 

• Pochopení a dodržování řídících procesů 

Element Základní registry (ROB, ROS, RUIAN, RPP) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Základní registry poskytující referenční data obyvatel, osob, adresních údajů 
a práv a povinností. 

Element Zavádění služeb 

Typ ApplicationFunction 

Popis Ve fázi zavádění služeb dochází k implementaci přechodových plánů, včetně 
zavádění procesních, organizačních a technologických aspektů modelu 
řízení SOA. Hlavní aktivita této fáze je: Adopce artefaktů z fáze návrhu 

Element Životní situace pacientů 

Typ DataObject 

Popis Datová entita obsahující strom životních situací ve vazbě na poskytované 
elektronické služby zdravotnictví. 

1.11 Diagram: (AA) IDRR - Otevřená data zdravotnictví (ODZ) 
Subsystém: (AA) IDRR - Otevřená data zdravotnictví (ODZ) 
 
Účel 

• Publikace otevřených dat a resortních statistických ukazatelů zdravotnictví. 
 
Popis subsystému ODZ 

• Komponenta Zpřístupňování údajů veřejnosti zajišťuje sběr, transfromaci a ukládání dat určených k 
publikace jako otevřená data, 

• Komponenta Tvorba referenčních resortních statistik. 
 
Východiska  

• Legislativní: Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 

• Věcná - zájem a motivace rezortu o poskytování informací z oblasti zdravotnictví pro odbornou i 
laickou veřejnost. 
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Principy a pravidla 

• Level OD 5* 

 
Interní vazby na spolupracující komponenty 

• RDR, ISAR poskytující pseudonymizované autoritativní údaje 

 
Externí vazby na konzumenty služeb subsystému 

• Byznys role - veřejnost či subjekt zpracovávající OD zdravotnictví, 

• Typové IS - aplikace osoby či systém subjektu zpracovávající OD zdravotnictví. 
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Služby otevřených dat a statistik

Otevřená data zdravotnictví (ODZ)

Systém tvorby referenčních resortních statistik

(RRS)
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Služby analýzy

otevřených dat

Služby poskytování
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Služby publikování info

o sadách OD do NKOD

Rozhraní integrované

správy IDRR

Služby technické správy

otevřených dat a resortních

statistik

OpenData frontend (ODF)
Uživatelské

dotazy
Vizualizace

otevřených dat

Rezortní datové rozhraní

(RDR)

Dotazy via OpenData SPARQL endpoint Workflow pro vytváření a

aktualizaci datových sad OD a

přípravy analytických a

statistických reportů

Publikace

resortních

statistik

Analytický a Report server

Spolupráce při

transformaci a analýze

dat

Otevřená data

Triplet DB Katalog

otevřených dat

Úložiště otevřených dat

Katalogizace

open dat

Extrakce,

transformace a

natažení dat (ETL)

Statistická data

Katalog referenčních

statistických zdravotnických

ukazatelů

Agregace dat

Zdravotnický

pracovník
PacientVeřejnost Subjekt využívající

OD zdravotnictví

Fyzická osoba

Právnická osoba

Poskytování

otevřených dat

Technický správce IDRR

Rozhraní pro

poskytování OD

zdravotnictví

Rozhraní pro

analýzu a

poskytování

statistik

Transformace dat

Správce Národního

katalogu otevřených

dat (NKOD)

Ústav zdravotnických

informací a statistiky ČR

(ÚZIS)

Katalog služeb elektronického

zdravotnictví (KSeZ)

Otevřená data katalogu

služeb el. zdravotnictví

Služby poskytování

autoritativních údajů

Národní Zdravotnický Informační Portál (NZIP)

Informační Systém Autoritativních

Registrů (ISAR)

Služby a komponenty pro správu

Okolní systémy se kterými dochází k interakci

Kompozitní služby poskytované vně systému

systémy eGovernementu

Legenda

Rozhraní pro NZR
Národní zdravotní

registry (NRZ)

Analytická

Otevřená data

Informace pro

zdravotnické pracovníky

Data Katalogu

Služeb eZ ke

zveřejnění

Pseudodymizovaná

data

Statistiky zdravotních dat
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Element Agregace dat 

Typ ApplicationComponent 

Popis Aplikační komponente zajišťující funkce pro tvorby agregací z dat 

Element Analytický a Report server 

Typ ApplicationComponent 

Popis Aplikační server pro tvorbu a publikaci reportů 

Element Extrakce, transformace a natažení dat (ETL) 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce pro zpracování dat 

Element Fyzická osoba 

Typ BusinessActor 

Popis Fyzická osoba - jedinec 

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 Katalog otevřených dat 

Typ DataObject 

Popis Katalog otevřených dat 

Element Katalog referenčních statistických zdravotnických ukazatelů 

Typ DataObject 

Popis Katalog ukazatelů eZdravotnictví 

Element Katalog služeb elektronického zdravotnictví (KSeZ) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Klíčový subsystém IDRR zajišťující správu služeb elektronického 
zdravotnictví dle mezinárodního standardu OpenGroup SOA Governance 
Framework. 
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Odkaz: http://www.opengroup.org/soa/source-book/gov/index.htm  

Element Katalogizace open dat 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce katalogizace OD 

Element Národní zdravotní registry (NRZ) 

Typ ApplicationCollaboration 

Popis Základní informace o registrech 

Účelem národních zdravotních registrů je sledovat vývoj, příčiny a důsledky 
nejenom závažných onemocnění, a to včetně důsledků ekonomických, a 
jejich dopady do sociální sféry a ekonomiky sociálního systému, evidence a 
sledování pacientů, včetně zemřelých, s vybranými společensky závažnými 
nemocemi, sledování výskytu, vývoje, příčin a důsledků těchto nemocí a 
návaznosti další péče, a evidence a sledování pacientů s úrazy, a dále 
statistická a vědecká zpracování dat registrů zaměřená zejména na analýzy 
zdravotního stavu obyvatel a kvalitu a využívání zdravotní péče s cílem 
zlepšovat zdraví populace. 

Význam zdravotních registrů mimo jiné také spočívá v jejich možnosti 
monitorovat současné trendy v kvalitě poskytování zdravotní péče v celé ČR 
v porovnání s ostatními evropskými státy. Informace z registrů slouží pro 
databáze zdravotnických ukazatelů Eurostatu, Světové zdravotnické 
organizace (WHO), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
a pro další mezinárodní srovnání. 

Záznamy v registrech neobsahují jméno, příjmení, adresu subjektu údajů 
(pacienta) a ani žádné detailní osobní charakteristiky. 

 

Další zdroj informací https://www.uzis.cz/registry  

 

Element Národní Zdravotnický Informační Portál (NZIP) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Portál zajišťuje vizuální rozhraní pro veřejnost, pacienty a pojištěnce, 
zdravotnické pracovníky, pověřené osoby, správce provozu a řízení tvorby 
obsahu portálu. 

 

NZIP je komponenta, která se podílí hlavní měrou na naplnění Strategického 
cíle 1: Zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní zdraví. 

 

Zahrnuje procesy 

• strategické řízení NZIP, 

http://www.opengroup.org/soa/source-book/gov/index.htm
https://www.uzis.cz/registry
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• zdroje a financování, 

• řízení vztahů s partnery, 

• vlastní proces tvorby obsahu NZIP, 

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

• zajištění technické správy a provozu. 

Element OpenData frontend (ODF) 

Typ ApplicationComponent 

Popis OpenData frontend (ODF) 

Element Otevřená data 

Typ DataObject 

Popis Datový objekt metadat OD 

Element Otevřená data katalogu služeb el. zdravotnictví 

Typ ApplicationService 

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

Element Otevřená data zdravotnictví (ODZ) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Subsystém IDRR - Aplikační komponenta zajištující publikaci otevřených dat 
zdravotnictví. 

Element Pacient 

Typ BusinessRole 

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

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

Dostupnost zdravotních služeb 

• Elektronické objednání a časová a místní dostupnost ZP a PZS 

• Elektronická konzultace zdravotního stavu 

Zdravotní stav a léčebná plán 

• Přístup k osobním zdravotním záznamům 

• Mandát pro zastupování a oprávnění nahlížení do zdravotnické 
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dokumentace 

• Osobní účet ve fondu plátců a úhrad 

Péče o vlastní zdraví 

• Zdravotní rizika pacienta 

• Program péče pro chronicky nemocné 

a z pohledu klienta služeb eZ v rámci Národního kontaktního místa je: 

• Rolí poskytující údaje pro přístup ke zdravotnické dokumentaci a 

• Žádajícím o přístup ke své zdravotnické dokumentaci 

Zdravotnická dokumentace 

• Index zdravotnické dokumentace 

• Emergency záznam pacienta 

 

Element Poskytování otevřených dat 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce pro publikaci OD 

Element Právnická osoba 

Typ BusinessActor 

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

Element Publikace resortních statistik 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce pro publikaci statistických dat 

Element Rezortní datové rozhraní (RDR) 

Typ ApplicationComponent 

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

Element Rozhraní integrované správy IDRR  

Typ ApplicationInterface 

Popis Interface pro jednotný a zabezpečený přístup ke službám správy 
jednotlivých modulů IDRR prostřednictvím Systému integrované správy 
IDRR a specifických nástrojů třetích stran pro správu technologických 
komponent subsystému IDRR. 

Element Rozhraní pro analýzu a poskytování statistik 
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Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní pro poskytování statistických dat 

Element Rozhraní pro NZR 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci se systémy 
Národních Zdravotních Registrů 

Element Rozhraní pro poskytování OD zdravotnictví 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní pro poskytování OD 

Element Služby analýzy otevřených dat 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby pro analýzu otevřených dat a jejich vizualizaci 

Element Služby CKAN pro poskytování OD pro další zpracování 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby lokálního katalogu otevřených dat 

Element Služby otevřených dat a statistik 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby poskytování autoritativních údajů 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro poskytování autoritativních údajů systémem ISAR. 

Element Služby poskytování resortních statistik 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby pro poskytování zdravotnických statistik rezortu 

Element Služby publikování info o sadách OD do NKOD 

Typ ApplicationService 

Popis Služby publikace metadat OD do NKOD 

Element Služby technické správy otevřených dat a resortních statistik 

Typ ApplicationService 
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Popis Aplikační služby pro správu otevřených dat a statistik 

Element Spolupráce při transformaci a analýze dat 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce pro spolupráci při trasformaci a analýze otevřených dat 

Element Správce Národního katalogu otevřených dat (NKOD) 

Typ BusinessRole 

Popis Role správce NKOD 

Element Statistická data 

Typ DataObject 

Popis Úložiště statistických dat 

Element Subjekt využívající OD zdravotnictví 

Typ BusinessRole 

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

Element Systém tvorby referenčních resortních statistik (RRS) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Systém tvorby referenčních resortních statistik (RRS) 

Element Systém zpřístupňování údajů veřejnosti (ZUV) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Systém zpřístupňování údajů veřejnosti (ZUV) 

Element Technický správce IDRR 

Typ BusinessRole 

Popis Role osoby zajišťující technickou správu systému IDRR 

Element Transformace dat 

Typ ApplicationComponent 

Popis Aplikační komponenta pro zajištění funkcí transformace dat 

Element Triplet DB 

Typ DataObject 

Popis Databáze pro perzistenci otevřených dat 
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Element Úložiště otevřených dat 

Typ ApplicationComponent 

Popis Aplikační komponenta pro ukládání otevřených dat (databázový engine) 

Element Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) 

Typ BusinessActor 

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

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

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

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

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

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

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

Element Uživatelské dotazy 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce pro uživatelské dotazy do OD 

Element Veřejnost 

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

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

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

Řešení životních situací 

• Jsem v nouzi 

• Trpím onemocněním 

• Jdu na vyšetření 

• Jak probíhá léčba 

Zvyšování zdravotní gramotnosti 

• Podpora zdraví a dostupné preventivní programy 

• Poradna 

Přehled poskytovatelů zdravotních služeb 

• Vyhledání lékaře a terapeuta 

• Vyhledání zdravotnického zařízení 

• Vyhledání lékárny a prodejny zdravotnických potřeb 

Nástroje a nastavení 

• Vyhledávání a zdroje informací 

• Rozcestník, navigace a HealthBot 

• Konzultace zdravotního stavu s lékařem 

• Chci být informován o 

• Zdravotnické mobilní aplikace 

• Otevřená data zdravotnictví a jejich analýza 

Element Vizualizace otevřených dat 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce pro vizualizaci otevřených dat 

Element Workflow pro vytváření a aktualizaci datových sad OD a přípravy analytických 
a statistických reportů 
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Typ ApplicationFunction 

Popis Toky pracovních činností pro tvorbu a aktualizaci datových sad a 
analytických výstupů 

Element Zdravotnický pracovník 

Typ BusinessRole 

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

Na portálu NZIP se jedná využívání služeb v následujících oblastech: 

Zdravotnická dokumentace 

• Index zdravotnické dokumentace (IZD) 

• Emergency záznam pacienta (EMZ) 

Elektronické nástroje ordinace 

• Nahlížení do zdravotnické dokumentace 

• Nahlížení a správa autoritativních údajů pacienta 

• Náhled do ePreskripce, eDispenzace a eNeschopenky 

• Žádanky na specializovaná vyšetření 

• Objednávky a rezervace 

 

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

1.12 Diagram: (AA) IDRR - Registr práv a mandátů (RPM) 
Subsystém – (RPM) Registr práv a mandátů 

 
Účel 

• Hlavním cílem Registru práv a mandátů je vytvořit evidenci souhlasů/zákazů pacienta 
opravňující/zamezující třetím osobám nahlížet do zdravotnické dokumentace pacienta 

• Druhým cílem je schopnost evidovat rozsah a časové určení mandátů udělených pacientem třetím 
osobám pro zastupování při využívání služeb elektronického zdravotnictví 

• Společným dalším cílem je schopnost evidovat zákonná zmocnění fyzických a právnických osob pro 
nahlížení do ZD a zastupování pacienta 
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Popis základní funkcionality subsystému RPM 

• Subsystém RPM nabízí služby pacientům pro nastavení oprávnění a udělení souhlasu 
prostřednictvím Národního Zdravotnického Informačního Portálu 

• Při sdílení zdravotnické dokumentace a zastupování pacienta se vždy ověřují, nad rámec základních a 
zákonných oprávnění, specifická oprávnění a mandáty udělené pacientem třetím stranám. 

• Oprávnění nahlížet do zdravotnické dokumentace jsou vázaná na záznamy pacienta v Indexu 
Zdravotnické Dokumentace 

• Mandáty pro zastupování pacienta jsou vázány na služby v Katalogu služeb elektronického 
zdravotnictví 

• Hlavní datové entity RPM jsou Oprávnění, Mandát, Původce ZD a Příjemce ZD 

• Doplňující entity pro funkčnost celého datového modelu RPM jsou: Pravidla pro nastavení 
zákonných zmocnění, klasifikace typů ZD, typy oprávnění, a typy základních a zákonných zmocnění 

 
Předpoklady 

• Schválený věcný záměr zákona o elektronickém zdravotnictví definující oblast nakládání se 
zdravotnickou dokumentací pacienta a práv pacienta 

• Funkční katalog služeb elektronického zdravotnictví 

• Standardizované bezvýznamové Identifikátory pacientů a zdravotnických pracovníků v 
autoritativních registrech 

• Přístup k identifikačním údajům třetích osob uložených v základních registrech pro potřeby evidence 
mandátů role zmocněnce, který nemá záznam v autoritativním registru pacientů 

 
Východiska  

• Neexistující metodická podpora a centrální služba pro evidenci oprávnění a udělování mandátů ze 
strany pacientů pro osoby třetích stran 

 
Principy a pravidla 

• Oprávnění i mandáty se po skončení jejich platnosti ponechávají v evidenci RPM, vzniká tak úplná 
historie souhlasů a zmocnění pacienta 

 
Vazby 

Interní spolupracující komponenty 

• Rezortní Datové Rozhraní (RDR) - pro interakci 

• Informační Systém Autoritativních Registrů (ISAR) - identifikátory P a ZP 

• Subsystém Katalog Služeb elektronického Zdravotnictví (KSeZ) - odkazy na služby el. zdravotnictví 

• Subsystém Zajištění bezpečného předávání zdravotnických dat (BVD) - ztotožnění osob 

• Subsystém Sdílení zdravotnické dokumentace (SZD) - odkazy na Index ZD pacienta 

Externí konzumenti/poskytovatelé služeb subsystému  

• Poskytovatel: Základní registry / ROB pro získávání identifikátorů osob 

• Konzument: Národní Zdravotní Informační Portál k nastavení oprávnění k nahlížení do ZD a 
udělení/zrušení mandátů Pacientem a ověření platnosti mandátu a rozsahu oprávnění pro 
Zdravotnické pracovníky 
 
Byznys role - Pacient (Zmocnitel), Osoba (Zmocněnec), Zdravotník (Oprávněná osoba) 
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Element Číselník mandátních rolí a typů oprávnění 

Typ ApplicationFunction 

Data mandátů

Registr práv a mandátů (RPM)

ID Oprávnění: souhlas definující oprávnění k

nahlížení do ZD a AÚ

Původce ZD Pacient

Typy oprávnění a

klasifikace ZD

Odkaz na Index ZD a

EMZ

Příjemce ZD

Funkce udělení

mandátu

Funkce nastavení oprávnění pro

nakládání se zdravotnickou

dokumentací

Funkce zrušení

mandátu

Funkce aktuálního

výpisu nastavení

mandátu

Funkce historického

výpisu nastavení

mandátu

Číselník mandátních rolí a typů

oprávnění

Služby správy registru

práv a mandátůPravidla pro udělování a

rušení mandátů

Pravidla pro zákonná zmocnění

(rodič/opatrovník - dítě, ...)

Funkce správy provozu

registru práv a mandátů

Rozhraní integrované

správy IDRR

Rozhraní pro udílení,

rušení a ověřování

práv a mandátů

Zajištění bezpečného

předávání zdravotnických

dat (BVD)

Rezortní

datové

rozhraní

(RDR)

Národní Zdravotnický Informační Portál (NZIP)

Zdravotnický pracovníkPacient

ZmocněnecZmocnitel

Katalog služeb

elektronického

zdravotnictví (KSeZ)

Služby poskytování

autoritativních údajů

Role pro oprávnění přístupu k Zdravotnické dokumentaci a Autoritativním údajům

Osoba

ID Mandátu: práva definující rozsah

využitelných služeb a časové určení

platnosti mandátu pacientem

Osoba

Oprávněná osoba

Služby elektronického

zdravotnictví

ROB

Rozhraní na ISZR

Služby pro

komunikaci IDRR se

systémy eGOV

Základní registry

(ISZR)

Služby a komponenty pro správu

Okolní systémy eH se kterými dochází k interakci

Systémy a služby eGov

Komponenta distribuovaná subjektům zdravotnictví

Legenda

Pravidla pro nastavení základních a

zákonných zmocnění

Mandátní role Osob pro

zastupování a užití služeb eH

Typy základních a

zákonných zmocnění

Služby ověření

oprávnění a udílení

mandátů

Informační Systém

Autoritativních Registrů

(ISAR)

Sdílení zdravotnické

dokumentace (SZD)

Služby ověření oprávnění k

nakládání se ZD

Služby udělení a zrušení

mandátu pro zastupování a

oprávnění pro nakládání se

ZD

Služby pro ověření mandátu

a oprávnění na služby při

zastupování

specifická

práva

zmocněnce

Kontroly

oprávění a

mandátů

Evidence a

konzumace

služeb

Aktualizace AÚ

ref. daty

zastupování

Identifikátory

autoritativních

údajů

souhlas,

zákaz

Ztotožnění a

oprávnění

Přehled

o ZD

Identifikátory

služeb a

autoritativních

údajů

zákonná

práva

zmocněnce

Obsahová

oprávnění
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Popis Číselník mandátních rolí a typů oprávnění 

Element Data mandátů 

Typ Grouping 

Popis Seskupení, které charakterizuje data mandátů. 

Element Funkce aktuálního výpisu nastavení mandátu 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce aktuálního výpisu nastavení mandátu 

Element Funkce historického výpisu nastavení mandátu 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce historického výpisu nastavení mandátu 

Element Funkce nastavení oprávnění pro nakládání se zdravotnickou dokumentací 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce nastavení oprávnění pro nakládání se zdravotnickou dokumentací 

Element Funkce správy provozu registru práv a mandátů 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce správy provozu registru práv a mandátů 

Element Funkce udělení mandátu 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce udělení mandátu 

Element Funkce zrušení mandátu 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce zrušení mandátu 

Element ID Mandátu: práva definující rozsah využitelných služeb a časové určení 
platnosti mandátu pacientem 

 

Typ DataObject 

Popis Mandát jako právo definující rozsah využitelných služeb eH zastupující 
osobou a časové určení platnosti tohoto mandátu pacientem. 

Element ID Oprávnění: souhlas definující oprávnění k nahlížení do ZD a AÚ 
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Typ DataObject 

Popis ID Oprávnění: souhlas definující oprávnění k nahlížení do ZD a AÚ. 

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 Katalog služeb elektronického zdravotnictví (KSeZ) 

Typ ApplicationComponent 

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

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

Element Mandátní role Osob pro zastupování a užití služeb eH 

Typ DataObject 

Popis Mandátní role Osob pro zastupování a užití služeb eH 

Element Národní Zdravotnický Informační Portál (NZIP) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Portál zajišťuje vizuální rozhraní pro veřejnost, pacienty a pojištěnce, 
zdravotnické pracovníky, pověřené osoby, správce provozu a řízení tvorby 
obsahu portálu. 

 

NZIP je komponenta, která se podílí hlavní měrou na naplnění Strategického 
cíle 1: Zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní zdraví. 

 

Zahrnuje procesy 

• strategické řízení NZIP, 

• zdroje a financování, 

• řízení vztahů s partnery, 

• vlastní proces tvorby obsahu NZIP, 

• poskytování informací anonymnímu uživateli i uživatelům oprávněným 

http://www.opengroup.org/soa/source-book/gov/index.htm
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(registrovaným), 

• zajištění technické správy a provozu. 

Element Odkaz na Index ZD a EMZ 

Typ DataObject 

Popis Odkaz na Index ZD a EMZ. 

Element Oprávněná osoba 

Typ BusinessRole 

Popis Osoba disponující určitými právy 

Element Osoba 

Typ BusinessRole 

Popis Fyzická nebo právnická osoba 

Element Osoba 

Typ DataObject 

Popis Osoba 

Element Pacient 

Typ BusinessRole 

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

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

Dostupnost zdravotních služeb 

• Elektronické objednání a časová a místní dostupnost ZP a PZS 

• Elektronická konzultace zdravotního stavu 

Zdravotní stav a léčebná plán 

• Přístup k osobním zdravotním záznamům 

• Mandát pro zastupování a oprávnění nahlížení do zdravotnické 
dokumentace 

• Osobní účet ve fondu plátců a úhrad 

Péče o vlastní zdraví 

• Zdravotní rizika pacienta 

• Program péče pro chronicky nemocné 

a z pohledu klienta služeb eZ v rámci Národního kontaktního místa je: 
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• Rolí poskytující údaje pro přístup ke zdravotnické dokumentaci a 

• Žádajícím o přístup ke své zdravotnické dokumentaci 

Zdravotnická dokumentace 

• Index zdravotnické dokumentace 

• Emergency záznam pacienta 

 

Element Pacient 

Typ DataObject 

Popis Pacient 

Element Pravidla pro nastavení základních a zákonných zmocnění 

Typ DataObject 

Popis Pravidla pro nastavení základních a zákonných zmocnění 

Element Pravidla pro udělování a rušení mandátů 

Typ ApplicationFunction 

Popis Pravidla pro udělování a rušení mandátů 

Element Pravidla pro zákonná zmocnění (rodič/opatrovník - dítě, ...) 

Typ ApplicationFunction 

Popis Pravidla pro zákonná zmocnění (rodič/opatrovník - dítě, ...) 

Element Příjemce ZD 

Typ DataObject 

Popis Příjemce ZD 

Element Původce ZD 

Typ DataObject 

Popis Původce ZD 

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 
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Integrační platformou pro subsystémy IDRR. 

Element ROB 

Typ ApplicationComponent 

Popis Registr obyvatel 

 

Subjekty údajů vedených v registru obyvatel jsou 

a) státní občané České republiky, 

b) cizinci, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu 
anebo na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému 
pobytu, 

c) občané jiných členských států Evropské unie, občané států, které jsou 
vázány mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím, a 
občané států, které jsou vázány smlouvou o Evropském hospodářském 
prostoru, a jejich rodinní příslušníci, kteří pobývají na území České republiky 
v rámci trvalého pobytu nebo kterým byl vydán doklad o přechodném 
pobytu na území České republiky delším než 3 měsíce, 

d) cizinci, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní 
ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany11), 

e) jiné fyzické osoby, u nichž jiný právní předpis vyžaduje agendový 
identifikátor fyzické osoby a stanoví, že tyto fyzické osoby budou vedeny v 
registru obyvatel. 

Element Role pro oprávnění přístupu k Zdravotnické dokumentaci a Autoritativním 
údajům 

Typ DataObject 

Popis Role pro oprávnění přístupu k Zdravotnické dokumentaci a Autoritativním 
údajům. 

Element Rozhraní integrované správy IDRR  

Typ ApplicationInterface 

Popis Interface pro jednotný a zabezpečený přístup ke službám správy 
jednotlivých modulů IDRR prostřednictvím Systému integrované správy 
IDRR a specifických nástrojů třetích stran pro správu technologických 
komponent subsystému IDRR. 

Element Rozhraní na ISZR 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci s Informačním 
Systémem Základních registrů, čímž zajišťuje volání dílčích služeb Základních 
registrů Obyvatel, Osob, Územní Identifikace a Práv a Povinností pro 
potřeby systému IDRR. 
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Element Rozhraní pro udílení, rušení a ověřování práv a mandátů 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní pro udílení, rušení a ověřování práv a mandátů 

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 Služby elektronického zdravotnictví 

Typ DataObject 

Popis Služby elektronického zdravotnictví 

Element Služby ověření oprávnění a udílení mandátů 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby ověření oprávnění k nakládání se ZD 

Typ ApplicationService 

Popis Služby ověření oprávnění k nakládání se ZD 

Element Služby poskytování autoritativních údajů 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro poskytování autoritativních údajů systémem ISAR. 

Element Služby pro komunikaci IDRR se systémy eGOV 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby pro ověření mandátu a oprávnění na služby při zastupování 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro ověření mandátu a oprávnění na služby při zastupování 
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Element Služby správy registru práv a mandátů 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby pro správu registru práv a mandátů 

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

Typ ApplicationService 

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

Element Typy oprávnění a klasifikace ZD 

Typ DataObject 

Popis Typy oprávnění a klasifikace ZD. 

Element Typy základních a zákonných zmocnění 

Typ DataObject 

Popis Základní typy zmocnění (např. plynoucí z příbuzenských vztahů Rodič - Dítě, 
Manžel - Manželka) a zákonné zmocnění (Opatrovník - Dítě) 

Element Zajištění bezpečného předávání zdravotnických dat (BVD) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Bezpečná brána do EU a mezi subjekty eH v ČR 

Element Základní registry (ISZR) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Základní registry (ISZR) 

Element Zdravotnický pracovník 

Typ BusinessRole 

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

Na portálu NZIP se jedná využívání služeb v následujících oblastech: 

Zdravotnická dokumentace 

• Index zdravotnické dokumentace (IZD) 
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• Emergency záznam pacienta (EMZ) 

Elektronické nástroje ordinace 

• Nahlížení do zdravotnické dokumentace 

• Nahlížení a správa autoritativních údajů pacienta 

• Náhled do ePreskripce, eDispenzace a eNeschopenky 

• Žádanky na specializovaná vyšetření 

• Objednávky a rezervace 

 

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

Element Zmocněnec 

Typ BusinessRole 

Popis Osoba disponující zmocněním od jiné osoby 

Element Zmocnitel 

Typ BusinessRole 

Popis Osoba, jež udělila zmocnění jiné osobě 

1.13 Diagram: (AA) IDRR - Bezpečná výměna dat (BVD) 
Subsystém – (BVD) Bezpečná výměna dat 
 
Účel 

• Úlohou tohoto subsystému IDRR je zajistit podpůrné aplikační funkce a autentizační služby pro 
bezpečné předávání zdravotnických dat 

• Subsystém zajišťuje dvě základní služby: 
Podporu bezpečného předávání ZD systémům elektronického zdravotnictví, 
Podporu bezpečného předávání ZD osobám 

 
Popis základní funkcionality subsystému BVD 

• Základní komponentou subsystému BVD je Autentizační brána, která zajišťuje tři základní 
autentizační funkce pro Pacienta, Zdravotnického pracovníka a Poskytovatele zdravotnických 
služeb 

 
Předpoklady 

• Spolupráce s interním subsystémem správy identit (IAM) a externími poskytovatelem identit osob 
veřejné správy (NIA), 

• Pro výše uvedenou spolupráci zajišťuje integraci na NIA Rezortní Datové Rozhraní (RDR), 

• Spolupráce s národní identitní autoritou (NIA) v rozsahu a dostatečnou průchodností služeb 
oveřování identity. 
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Východiska  

• Plně se spolehnout na poskytování autentizační funkce pro Pacienta na stát, 

• Motivace rezortu zdravotnictví zajistit a poskytovat autentizační funkce pro Zdravotnické 
pracovníky, Poskytovatele zdravotnických služeb a další subjekty zainteresované ve zdravotnictví 

Principy a pravidla 

• autentizační služby subsystému BVD jsou postaveny na spolupráci s interními a externími 
důvěryhodnými poskytovateli identit 

• Služby autentizace jsou podpůrné, zabezpečují identifikaci komunikujícího systému nebo osoby , a 
jsou publikovány na rozhraní, kde dochází k výměně zdravotnických dat nebo autoritativních údajů 
pacientů 

 
Vazby 

Interní spolupracující komponenty s důrazem na spolupráci komponent 

• Systém správy identit a oprávnění přístupu (IAM) 

• Registr práv a mandátů (RPM) 

• Sdílení zdravotnické dokumentace (SZD) 
Externí konzumenti služeb subsystému  

• Národní Identitní autorita (NIA) 

• Technická brána zajišťující provoz přeshraničních služeb eH (CBeHIS) 
Byznys role - přímé volání služeb koncovými uživateli není (jedná se o službu, která se publikuje do 
cílových prostředí uživatelů - kompozice) 
Typové IS - IS provozovatele OZZ, IS PZS 
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Element Autentizace IS editora a IS konzumenta AÚ 

Typ ApplicationService 

Popis Autentizace IS editora a IS konzumenta AÚ 

Element Autentizace IS OZZ 

Typ ApplicationService 

Popis Autentizace pro IS OZZ 

Element Autentizace IS PZS 

Typ ApplicationService 

Popis Autentizace IS PZS 

Element Autentizace ISPZS prostřednictvím IAM (resort) 

Typ ApplicationFunction 

Zajištění bezpečného předávání zdravotnických dat (BVD)

Služby autentizace pro podporu

bezpečné komunikace mezi

osobami

Služby a komponenty pro správu

Okolní systémy eH se kterými dochází k interakci

Systémy a služby státní správy

Legenda

Autentizační brána

Autentizace Pacienta

prostřednictvím NIA

(stát)

Autentizace ZP

prostřednictvím IAM

(resort)

Autentizace ISPZS

prostřednictvím IAM

(resort)

Rozhraní pro

poskytovatele (PZS)

Rozhraní pro

provozovatele (OZZ)

Služby autentizace pro podporu

bezpečné komunikace mezi

systémy

Rozhraní na Bránu NKMeZ

Rezortní datové rozhraní (RDR)

Autentizační služby pro osoby

Autentizace

pacienta

Autentizace

zdravotnického

pracovníka

Autentizace

pověřené osoby

Autentizační služby pro IS

Autentizace IS editora a IS

konzumenta AÚ

Autentizace IS

OZZ

Autentizace IS

PZS

Služby správy autentizační

brány a služeb pro bezpečné

předávání zdravotnických dat

Rozhraní integrované

správy IDRR

Správa identit a oprávnění (IAM)

Služby kontroly

přístupových oprávnění

Služby ztotožnění

osob

Služby ověření identity

zdravotníka na požadovanou

míru záruky

SW brána zajišťující

provoz přeshraničních

služeb eHealth (CBeHIS)

Ověření identity občana

Služba zprostředkující ověření

identity a poskytnutí atributů osob
Služby centrální evidence

zdravotnické dokumentace

Sdílení zdravotnické

dokumentace (SZD)

eIDAS brána

členského státu EU

Služby autentizace pro

zajištění bezpečného

předávání dat

Registr práv a mandátů

(RPM)

Subjekt eIDAS EU

ROB

⦁ Občané ČR

⦁ Cizinci s přechodným pobytem

⦁ Cizinci azylanti

⦁ Cizinci s trvalým pobytem

⦁ Jiné osoby (EJFO)

Národní bod -

NIA

ISZR

Sdílení

dat

Identita

občana

Přístupová

oprávnění
Identita

osoby

Externě ověřená

Identita pacientů a

zdravotnických

pracovníků CŘ

Ztotožnění a

oprávnění

Obsahová

oprávnění

Identita

Pacienta
Identita

ZP

Info o uložení

ZD u PZS/OZZ
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Popis Autentizace ISPZS prostřednictvím IAM (resort) 

Element Autentizace pacienta 

Typ ApplicationService 

Popis Autentizace pacienta 

Element Autentizace Pacienta prostřednictvím NIA (stát) 

Typ ApplicationFunction 

Popis Autentizace Pacienta prostřednictvím NIA (stát) 

Element Autentizace pověřené osoby 

Typ ApplicationService 

Popis Autentizace pověřené osoby za účelem ověření její proklamované identity 

Element Autentizace zdravotnického pracovníka 

Typ ApplicationService 

Popis Autentizace zdravotnického pracovníka 

Element Autentizace ZP prostřednictvím IAM (resort) 

Typ ApplicationFunction 

Popis Autentizace ZP prostřednictvím IAM (resort) 

Element Autentizační brána 

Typ ApplicationComponent 

Popis Komponenta subsystému Bezpečného předávání zdravotnických dat 
zajišťující autentizační služby. 

Element Autentizační služby pro IS 

Typ ApplicationService 

Popis Autentizační služby pro IS 

Element Autentizační služby pro osoby 

Typ ApplicationService 

Popis Autentizační služby pro osoby 

Element eIDAS brána členského státu EU 

Typ ApplicationComponent 

Popis eIDAS brána 
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Element ISZR 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém základních registrů 

Element Národní bod - NIA 

Typ ApplicationComponent 

Popis Národní bod pro identifikaci, někdy též Národní identitní autorita (NIA) 
umožňuje autentizaci občanů a ověření identity pro následné využívání 
elektronických služeb státu. Občan si může vybírat z různých autentizačních 
služeb (eOP, Jméno+heslo+SMS, v budoucnu též bankovní ID). 

Pro oblast zdravotnictví se bude plně využívat těchto státem garantovaných 
a poskytovaných služeb pro roli Pacient. 

Element Ověření identity občana 

Typ ApplicationService 

Popis Služba veřejné správy zajišťující ověření identity občana nebo cizince žijícího 
v České republice. 

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 ROB 

Typ ApplicationComponent 

Popis Registr obyvatel 

 

Subjekty údajů vedených v registru obyvatel jsou 

a) státní občané České republiky, 

b) cizinci, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu 
anebo na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému 
pobytu, 

c) občané jiných členských států Evropské unie, občané států, které jsou 
vázány mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím, a 
občané států, které jsou vázány smlouvou o Evropském hospodářském 
prostoru, a jejich rodinní příslušníci, kteří pobývají na území České republiky 
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v rámci trvalého pobytu nebo kterým byl vydán doklad o přechodném 
pobytu na území České republiky delším než 3 měsíce, 

d) cizinci, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní 
ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany11), 

e) jiné fyzické osoby, u nichž jiný právní předpis vyžaduje agendový 
identifikátor fyzické osoby a stanoví, že tyto fyzické osoby budou vedeny v 
registru obyvatel. 

Element Rozhraní integrované správy IDRR  

Typ ApplicationInterface 

Popis Interface pro jednotný a zabezpečený přístup ke službám správy 
jednotlivých modulů IDRR prostřednictvím Systému integrované správy 
IDRR a specifických nástrojů třetích stran pro správu technologických 
komponent subsystému IDRR. 

Element Rozhraní na Bránu NKMeZ 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní na bránu Národního kontaktního místa elektronického 
zdravotnictví 

Element Rozhraní pro poskytovatele (PZS) 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro systémy Poskytovatelů 
Zdravotnických služeb. 

Element Rozhraní pro provozovatele (OZZ) 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro Provozovatele systémů 
Osobních Zdravotních Záznamů 

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 Služba zprostředkující ověření identity a poskytnutí atributů osob 

Typ ApplicationService 

Popis Služba zprostředkující ověření identity a poskytnutí atributů osoby za 
účelem jejího jednoznačného ztotožnění. Osobou u níž je identita 
ověřována může být Pacient nebo Zdravotnický pracovník. 
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Element Služby autentizace pro podporu bezpečné komunikace mezi osobami 

Typ ApplicationService 

Popis Skupina autentizačních služeb pro podporu bezpečné komunikace mezi 
osobami 

Element Služby autentizace pro podporu bezpečné komunikace mezi systémy 

Typ ApplicationService 

Popis Skupina autentizačních služeb pro podporu bezpečné komunikace mezi 
systémy 

Element Služby autentizace pro zajištění bezpečného předávání dat 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro zajištění bezpečného předávání dat 

Element Služby centrální evidence zdravotnické dokumentace 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby kontroly přístupových oprávnění 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby ověření identity zdravotníka na požadovanou míru záruky 

Typ ApplicationService 

Popis Služby ověření identity zdravotníka na požadovanou míru záruky poskytuje 
Národní identitní autorita (NIA), jejich volání zprostředkovává pro 
subsystémy IDRR Rezortní datové rozhraní (RDR). 

Pro oblast zdravotnictví se může využívat těchto státem garantovaných a 
poskytovaných služeb pro roli Zdravotnický pracovník. 

Element Služby správy autentizační brány a služeb pro bezpečné předávání 
zdravotnických dat 

Typ ApplicationService 

Popis Služby správy subsystému BVD 

Element Služby ztotožnění osob 

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

Element 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 
(ŚUKL), prostřednictvím RDR. 

Element Subjekt eIDAS EU 

Typ ApplicationComponent 

Popis Systém eIDAS - kontaktní bod - v zóně EU 

Element SW brána zajišťující provoz přeshraničních služeb eHealth (CBeHIS) 

Typ ApplicationComponent 

Popis SW brána zajišťující provoz přeshraničních služeb eHealth (CBeHIS) 

Element Zajištění bezpečného předávání zdravotnických dat (BVD) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Bezpečná brána do EU a mezi subjekty eH v ČR 

1.14 Diagram: (AA) IDRR - Sdílení zdravotnické dokumentace (SZD) 
Subsystém – (SZD) Subsystém sdílení zdravotnické dokumentace 

 
Účel 
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• Subsystém IDRR pro Sdílení zdravotnické dokumentace (SZD) zajišťuje funkce pro vkládání, změny a 
výpisy záznamů Indexu ZD a EMZ (EMergentní Záznam) se zohledněním přístupových oprávnění k 
nahlížení do ZD a udělených mandátů pro zastupování pacienta. 

 
Popis základní funkcionality subsystému SZD 

• Subsystém IDRR pro Sdílení zdravotnické dokumentace disponuje funkcemi pro zápis a výpis do/z 
Indexu Zdravotnické dokumentace pacienta a funkcemi pro vložení, změny a výpis Emergentního 
záznamu pacienta, 

• Na záznamy v Indexu ZD může nahlížet Zdravotnický pracovník, který je vytvořil (typicky registrující / 
ošetřující lékař), dále pacient a osoby, které dle zákonného zmocnění zastupují pacienta (typicky 
rodič - dítě), 

• Pacient může kdykoliv zakázat přístup pro nahlížení na záznamy v Indexu jeho ZD (tzv. opt-out) 
zavedením explicitního záznamu do Registru práv a mandátů, 

• Pacient nemůže požadovat zákaz vytváření záznamů v Indexu jeho ZD (tzv. opt-in), může ale zavést 
zákaz nahlížení na jeho záznamy do Registru práv a mandátu pro všechny/vybrané osoby, 

• Oprávnění k nahlížení do Indexu ZD pacienta v případě jeho úmrtí nabývá nejbližší pozůstalý, pokud 
pacient předem toto jeho zákonné právo neomezil nebo převedl na jinou osobu. 

 
Předpoklady 

• Vytváření dotazů a záznamů do subsystému Sdílení zdravotnické dokumentace Zdravotnickými 
pracovníky prostřednictvím Informačních systémů Poskytovatelů zdravotní péče a alternativně 
prostřednictvím Národního Zdravotního Informačního Portálu, 

• Za Zdravotnickou Dokumentaci se považují osobní, klinické a jiné údaje vznikající při poskytování 
zdravotní péče poskytovatelem, přičemž jednotlivé typy ZD podléhající povinnému záznamu do 
centrálního Indexu ZD určuje prováděcí předpis zákona o elektronickém zdravotnictví. 

 
Východiska  

• Zákonem o elektronickém zdravotnictví stanovená povinnost zápisu záznamů o vzniku ZD u PZS do 
Indexu ZD a udržování aktuálního záznamu EMZ pacienta jeho registrujícím/ošetřujícím lékařem. 

 
Principy a pravidla 

• Pacient může rozšířit okruh osob oprávněných nahlížet na jednotlivé záznamy v Indexu ZD 
prostřednictvím oprávnění k nahlížení a/nebo časově vázaného mandátu pro zastupování pacienta 
při používání elektronických služeb zdravotnictví, 

• Data Indexu ZD mohou obsahovat tzv. "stigmatizující" záznamy pacienta, které jsou skryty a ke 
kterým je nutno vždy přistupovat zabezpečeně a v případě potřeby pouze na základě specifického 
oprávnění uděleného pacientem třetí osobě nebo na základě zákonného zmocnění subjektu - 
pověřené osoby, 

• Se záznamy v Indexu ZD a EMZ pacienta se nakládá tak, aby byly chráněny s vysokou mírou 
zabezpečení proti pozměňování, zneužití a neoprávněnému nahlížení, 

• Záznamy v Indexu ZD a EMZ pacienta se neruší, pouze se zneplatňují. Vzniká tak důležitá historie 
Indexu odkazů na ZD a postupně aktualizovaný emergentní záznam, 

• Záznamy v Indexu ZD a EMZ jsou opatřovány elektronickým časovým razítkem, které vydává 
subsystém, 

• Veškeré atributy záznamu uloženého v Indexu ZD a EMZ se opatřují časovými značkami, aby bylo 
možné rekonstruovat časový sled těchto změn atributů. 
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Vazby 

Interní spolupracující komponenty 

• RPM 

• KSeZ 

• ISAR 

Externí poskytovatelé / konzumenti služeb subsystému SZD  

• Poskytovatelé: 
SÚKL - lékový záznam (ePreskripce a eDispenzace) 
ČSSZ - pracovní neschopnost (eNeschopenka) 

• Konzumenti: 
PZS - Informační systémy Poskytovatelů Zdravotnických Služeb 
ÚZIS - Národní Zdravotnický Informační Portál 
Byznys role - Pacient, Zdravotnický pracovník, (veřejnost, pacient, pojištěnec, ZP, PZS, OZZ, Pověřená 
osoba, Vzdělávaní instituce, Úředník) 

       Typové IS (např. IS PZS v bližším určení: 
       NIS, Ambulantní systém, LIS, …  
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Element Audit přístupu k Indexu ZD a EMZ 

Typ ApplicationService 

Popis Speciální auditní služba pro kontrolu přístupu k citlivým záznamům v Indexu 
ZD a EMZ pacienta. 

Element Data EMZ 

Služby centrální evidence zdravotnické dokumentace

Sdílení zdravotnické dokumentace (SZD)

Emergentní záznamy (EMZ)Index zdravotnické dokumentace (IZD)

Funkce zápisu

záznamu do indexu

původcem ZD

Funkce výpisu mandátu zastupování

pacienta a oprávnění pro nahlížení na jeho

záznamy v Indexu ZD

Funkce vložení a

změny emergentního

záznamu pacienta

Funkce sestavení výpisu EMZ a seznamu záznamů indexu ZD dle oprávnění a mandátu žadatele

Funkce výpisu

záznamu z Indexu

pacienta

Funkce výpisu

emergentního

záznamu pacienta

Funkce logování přístupů k

záznamům Indexu ZD a EMZ

Správa podpory

sdílení ZD

Audit přístupu k Indexu

ZD a EMZ
Funkce notifikace

změn v Indexu ZD

Rozhraní integrované správy IDRR

Služba výpisu z

Indexu ZD

Služba výpisu z

EMZ
Rozhraní pro

podporu sdílení ZD

Služba zápisu do

Indexu ZD

Služba změny

EMZ

Registr práv a mandátů (RPM) Rezortní datové rozhraní (RDR)

Zajištění bezpečného předávání zdravotnických dat

(BVD)

Služby a komponenty pro správu

Okolní systémy se kterými dochází k interakci

Kompozitní služby poskytované vně systému

systémy eGovernementu

Legenda

Rozhraní pro

poskytovatele (PZS)

Rozhraní na Bránu NKMeZ
Služby autentizace pro

zajištění bezpečného

předávání dat

Katalog služeb elektronického

zdravotnictví (KSeZ)

Zdravotnický pracovníkPacient

Národní Zdravotnický Informační Portá l  (NZIP)

Informační Systém Autoritativních

Registrů (ISAR)

Data Indexu ZD Data EMZ Data o přístupu

Služby pro integraci

IDRR s eRecept

Služby pro integraci IDRR

s eNeschopenka

Rozhraní pro SÚKL

Rozhraní pro ČSSZ

Pověřená osoba

Ztotožnění a

oprávnění

Obsahová oprávnění

Zápis do

Indexu

Zd

Evidence a

konzumace

služeb

Informace o oprávěních lékaře pro

nahlížení do ZD a souhlasech

pacienta

Odeslání Indexu ZD

pro ID pacianta

«flow»

Sdílení

dat

Info o uložení ZD

u PZS/OZZ

Poskytování

autoritativních

údajů
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Typ DataObject 

Popis Datová entita obsahující Emergentní záznamy pacientů 

Element Data Indexu ZD 

Typ DataObject 

Popis Datová entita obsahující Index Zdravotnické dokumentace Pacientů 

Element Data o přístupu 

Typ DataObject 

Popis Přístupy dle jednotlivých rolí, používajících Služby centrální evidence 
zdravotnické dokumentace: 

• přístupy pacienta 

• přístupy lékaře (registrující, ošetřující) a tedy PZS 

• přístupy ZP (revizní lékař) 

• přístupy ČSSZ (posudkový lékař) ??? 

• přístupy pověřených osob (OVM) 

• atd. 

Element Emergentní záznamy (EMZ) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Aplikační komponenta zajišťující funkce vložení a výpis emergentního 
záznamu 

Element Funkce logování přístupů k záznamům Indexu ZD a EMZ 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce zajišťující logování přístupů k záznamům v Indexu ZD a EMZ 

Element Funkce notifikace změn v Indexu ZD 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce zajišťující odesílání změn pro následnou notifikaci subsystémem 
Správy Notifikací (SN) 

Element Funkce sestavení výpisu EMZ a seznamu záznamů indexu ZD dle oprávnění a 
mandátu žadatele 

Typ ApplicationFunction 

Popis Komplexní funkce pro vytváření výpisů o záznamech v EMZ a v Indexu ZD 

Element Funkce vložení a změny emergentního záznamu pacienta 

Typ ApplicationFunction 
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Popis Funkce vložení záznamu do centrálního úložiště EMZ a funkce pro jeho 
změnu 

Element Funkce výpisu emergentního záznamu pacienta 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce výpisu záznamu kritických zdravotních dat pacienta z centrálního 
úložiště EMZ 

Element Funkce výpisu mandátu zastupování pacienta a oprávnění pro nahlížení na 
jeho záznamy v Indexu ZD 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce výpisu mandátu zastupování pacienta a oprávnění pro 
nahlížení na jeho záznamy v Indexu ZD 

Element Funkce výpisu záznamu z Indexu pacienta 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce výpisu záznamu z centrálního úložiště Indexu ZD 

Element Funkce zápisu záznamu do indexu původcem ZD 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce vložení záznamu do centrálního úložiště Indexu ZD 

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 Katalog služeb elektronického zdravotnictví (KSeZ) 

Typ ApplicationComponent 

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

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

Element Národní Zdravotnický Informační Portál (NZIP) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Portál zajišťuje vizuální rozhraní pro veřejnost, pacienty a pojištěnce, 
zdravotnické pracovníky, pověřené osoby, správce provozu a řízení tvorby 
obsahu portálu. 

 

NZIP je komponenta, která se podílí hlavní měrou na naplnění Strategického 
cíle 1: Zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní zdraví. 

 

Zahrnuje procesy 

• strategické řízení NZIP, 

• zdroje a financování, 

• řízení vztahů s partnery, 

• vlastní proces tvorby obsahu NZIP, 

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

• zajištění technické správy a provozu. 

Element Pacient 

Typ BusinessRole 

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

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

Dostupnost zdravotních služeb 

• Elektronické objednání a časová a místní dostupnost ZP a PZS 

• Elektronická konzultace zdravotního stavu 

Zdravotní stav a léčebná plán 

• Přístup k osobním zdravotním záznamům 

• Mandát pro zastupování a oprávnění nahlížení do zdravotnické 
dokumentace 

• Osobní účet ve fondu plátců a úhrad 

Péče o vlastní zdraví 

• Zdravotní rizika pacienta 

http://www.opengroup.org/soa/source-book/gov/index.htm
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• Program péče pro chronicky nemocné 

a z pohledu klienta služeb eZ v rámci Národního kontaktního místa je: 

• Rolí poskytující údaje pro přístup ke zdravotnické dokumentaci a 

• Žádajícím o přístup ke své zdravotnické dokumentaci 

Zdravotnická dokumentace 

• Index zdravotnické dokumentace 

• Emergency záznam pacienta 

 

Element Pověřená osoba 

Typ BusinessRole 

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

 

Na portálu NZIP využívá Pověřená osoba služeb v následujících oblastech: 

• Služby účtů pojištěnců 

• Služby pro zřizovatele zdravotnických zařízení 

Element 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 Rozhraní integrované správy IDRR  

Typ ApplicationInterface 

Popis Interface pro jednotný a zabezpečený přístup ke službám správy 
jednotlivých modulů IDRR prostřednictvím Systému integrované správy 
IDRR a specifických nástrojů třetích stran pro správu technologických 
komponent subsystému IDRR. 
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Element Rozhraní na Bránu NKMeZ 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní na bránu Národního kontaktního místa elektronického 
zdravotnictví 

Element Rozhraní pro ČSSZ 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro systém eNeschopenka, 
který provozuje ČSSZ 

Element Rozhraní pro podporu sdílení ZD 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní, na kterém jsou publikovány služby centrální evidence ZD 

Element Rozhraní pro poskytovatele (PZS) 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro systémy Poskytovatelů 
Zdravotnických služeb. 

Element Rozhraní pro SÚKL 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro systém eRecept, který 
provozuje SÚKL 

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 Služba výpisu z EMZ 

Typ ApplicationService 

Popis Služba zajišťující výpis emergentního záznamu pacienta 

Element Služba výpisu z Indexu ZD 

Typ ApplicationService 

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

Element Služba zápisu do Indexu ZD 
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Typ ApplicationService 

Popis Služba realizovaná aplikační komponentou Index ZD 

Element Služba změny EMZ 

Typ ApplicationService 

Popis Služba realizovaná aplikační komponentou Emergentní záznamy 

Element Služby autentizace pro zajištění bezpečného předávání dat 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro zajištění bezpečného předávání dat 

Element Služby centrální evidence zdravotnické dokumentace 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby pro integraci IDRR s eNeschopenka 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro komunikaci s eNeschopenkou 

Element Služby pro integraci IDRR s eRecept 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro komunikaci s eReceptem 

Element Správa podpory sdílení ZD 

Typ ApplicationService 

Popis specifické služby pro zajišťování provozu subsystému Sdílení zdravotnické 
dokumentace (SZD) 

Element Zajištění bezpečného předávání zdravotnických dat (BVD) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Bezpečná brána do EU a mezi subjekty eH v ČR 

Element Zdravotnický pracovník 

Typ BusinessRole 

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

Na portálu NZIP se jedná využívání služeb v následujících oblastech: 

Zdravotnická dokumentace 

• Index zdravotnické dokumentace (IZD) 

• Emergency záznam pacienta (EMZ) 

Elektronické nástroje ordinace 

• Nahlížení do zdravotnické dokumentace 

• Nahlížení a správa autoritativních údajů pacienta 

• Náhled do ePreskripce, eDispenzace a eNeschopenky 

• Žádanky na specializovaná vyšetření 

• Objednávky a rezervace 

 

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

1.15 Diagram: (AA) IDRR - Integrovaná správa systému IDRR (ISS) 
Subsystém – (ISS) Integrovaná správa IDRR 

 
Účel 

• Subsystém Integrované správy systému IDRR vytváří vysoce zabezpečené uživatelské prostředí a 
poskytuje nástroje pro výkon správy dílčích subsystémů IDRR jednotlivým odborně specifickým rolím 
Věcných a Technických správců IDRR 

 
Popis základní funkcionality subsystému ISS 

• Aplikační komponenta Integrované správy systému IDRR plní základní funkci pro práci uživatelů - 
výkon správy při zajišťování provozu a funkci integrační - propojení různorodých technologických a 
softwarových platforem předmětných výrobců do jednoho přehledného celku, který umožní 
koordinaci Řízení správy, ale za předpokladu přesně stanovených odpovědností a s vysokou mírou 
zabezpečení a bez jakékoliv možnosti přístupu a změny osobních dat a zejména citlivých zdravotních 
záznamů pacientů. 

 
Předpoklady 

• Úzká spolupráce Věcného a Technického správce IDRR 

• Důsledná a aktuální dokumentace systému a jeho jednotlivých komponent, 

• Řízení změn, koordinace při zajišťování poskytování centrálních služeb elektronického zdravotnictví 

• Dodržování všech platných požadavků legislativy, zejména pak Zákona o kybernetické bezpečnosti a 
GDPR, 
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• Vzdělávání správců, příprava na krizové situace v provozu, zapojení do penetračního testování, úzká 
spolupráce s budoucími dodavateli aplikačních a technologických komponent systému. 

 
Východiska  

• Předem stanovená a odsouhlasená metodika a procesy správy systému IDRR 

• Nezávislý audit výkonu správy, sledování změn v konfiguraci, v nastavení provozních parametrů 
systému i dílčích subsystémů IDRR 

• Pravidelný sběr dat, dohled a monitoring chodu systému jako celku i jeho jednotlivých komponent 
 
Principy a pravidla 

• důležité závěry, které byly formulovány na pracovních skupinách pro popisovaný subsystém, na 
kterých panuje shoda, nebo jsou otevřené a která určují budoucí funkcionality a architekturu 
systému 

 
Vazby 

Interní spolupracující komponenty 

• všechny komponenty, které musí být spravovány v provozu (na diagramech jsou tyto prvky správy 
vyplněny tmavší tyrkysovou barvou) 

Externí Poskytovatelé/konzumenti služeb subsystému integrované správy 

• Poskytovatelé v roli správců systémů: v rezortu zdravotnictví, které jsou úzce integrovány se 
subsystémy IDRR a bez kterých nemůže IDRR plnit všechny předepsané funkce dle zákona o 
elektronickém zdravotnictví: 
- Standardy elektronického zdravotnictví (SEZ) 
- Metodika a doporučení klinické postupy (KDP) 
- Indikátory a hodnocení kvality služeb zdravotnictví (IKZ) 
- Národní Zdravotní Informační Portál 

• Konzumenti v roli správců systémů: ve veřejné správě, kteří provádějí audit a spolupracují při řešení 
provozních stavů a bezpečnostních incidentů, 
dále správci IS PZS, OZZ a správci IS Editorů a čtenářů autoritativních údajů, se kterými správci IDRR 
úzce spolupracují a kooperují při návrhu, zavádění a provozování služeb elektronického 
zdravotnictví. 
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Element Aplikační komponenta pro Integraci funkcí správy 

Typ ApplicationComponent 

Popis Aplikační komponenta zajišťující integraci modulů správy, které pocházejí 
od třetích stran. 

Element Audit přístupu k Indexu ZD a EMZ 

Typ ApplicationService 

Popis Speciální auditní služba pro kontrolu přístupu k citlivým záznamům v Indexu 
ZD a EMZ pacienta. 

Element Funkce pro integraci dílčích nástrojů správy SW a HW komponent IDRR 

Typ ApplicationFunction 

Subsystém Integrované správy systému IDRR

Rozhraní integrované správy IDRR

Služby správy přístupu k

událostem a auditním

informacím

Služby správy notifikacíSlužby správy

ARZP

Služby správy

ARPZS

Služby správy

ARP

Služby řízení provozu

RDR

Služby správy

oprávnění přístupu

Služby správy katalogu

služeb eH

Služby technické správy

otevřených dat a resortních

statistik

Služby správy registru

práv a mandátů

Služby správy autentizační

brány a služeb pro bezpečné

předávání zdravotnických dat

Správa podpory

sdílení ZD

Audit přístupu k

Indexu ZD a EMZ

Služby věcné správy

metodik a doporučených

klinických postupů

Služby věcné správy pojmů,

standardů a architektury

elektronického zdravotnictví

Správa subsystému

IKZ
Rozhraní věcné správy

SEZ

Rozhraní věcné správy

IKZ

Rozhraní věcné správy

KDP

Interní portál pro správu IDRR

Tenký klient věcné

správy IDRR

Tlustý klient technické

správy IDRR

Rozhraní pro tlusté klienty správy

komponent IDRR

Rozhraní pro tenké klienty

integrované správy IDRR

Aplikační komponenta pro Integraci funkcí správy

Funkce pro nastavené oprávnění přístupu k systému integrované správy

IDRR a jeho dílčím subsystémům

Funkce pro integraci dílčích nástrojů správy SW a HW komponent IDRR

Technický správce IDRR

Služby správy

obsahu NZIP Rozhraní integrované

správy NZIP

Služby správy

Redakčního Systému

NZIP

Správce provozu a úložišť portáluGarant standardizace klinických

doporučených postupů

Věcný správce IDRR

Tenký klient technické

správy IDRR

Spolupráce

při správě,

výměna

informací,

koordinace

Spolupráce

při správě,

výměna

informací,

koordinace
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Popis Funkce pro integraci dílčích nástrojů správy SW a HW komponent IDRR 

Element Funkce pro nastavené oprávnění přístupu k systému integrované správy IDRR 
a jeho dílčím subsystémům 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce pro nastavené oprávnění přístupu k systému integrované správy 
IDRR a jeho dílčím subsystémům 

Element Garant standardizace klinických doporučených postupů 

Typ BusinessRole 

Popis Role garantující výstupy o oblasti standardizace klinických doporučených 
postupů 

Element Interní portál pro správu IDRR 

Typ ApplicationComponent 

Popis Vizuální integrované prostředí pro jednotlivé správce systému IDRR 

Element Rozhraní integrované správy IDRR  

Typ ApplicationInterface 

Popis Interface pro jednotný a zabezpečený přístup ke službám správy 
jednotlivých modulů IDRR prostřednictvím Systému integrované správy 
IDRR a specifických nástrojů třetích stran pro správu technologických 
komponent subsystému IDRR. 

Element Rozhraní integrované správy NZIP 

Typ ApplicationInterface 

Popis Aplikační rozhraní pro integrovanou správu portálu 

Element Rozhraní pro tenké klienty integrované správy IDRR 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní pro tenké klienty integrované správy IDRR 

Element Rozhraní pro tlusté klienty správy komponent IDRR 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní pro tlusté klienty správy komponent IDRR 

Element Rozhraní věcné správy IKZ 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní věcné správy IKZ 
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Element Rozhraní věcné správy KDP 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní pro správu klinických postupů 

Element Rozhraní věcné správy SEZ 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní pro správu standardů 

Element Služby řízení provozu RDR 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro řízení provozu rezortního datového rozhraní 

Element Služby správy ARP 

Typ ApplicationService 

Popis Služby správy Autoritativního Registru Pacientů 

Element Služby správy ARPZS 

Typ ApplicationService 

Popis Služby správy Autoritativního Registru Poskytovatelů Zdravotnických Služeb 

Element Služby správy ARZP 

Typ ApplicationService 

Popis Služby správy Autoritativního Registru Zdravotnických Pracovníků 

Element Služby správy autentizační brány a služeb pro bezpečné předávání 
zdravotnických dat 

Typ ApplicationService 

Popis Služby správy subsystému BVD 

Element Služby správy katalogu služeb eH 

Typ ApplicationService 

Popis Množina služeb pro výkon správy provozu modulu Katalog služeb 
elektronického zdravotnictví (KSeZ). 

Element Služby správy notifikací 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro správce subsystému notifikací, které zajištují jeho provoz. 

Element Služby správy obsahu NZIP 
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Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby pro správu obsahu portálu 

Element Služby správy oprávnění přístupu 

Typ ApplicationService 

Popis Služby určené pro správu subsystému správy identit a oprávnění (IAM) 
potřebné pro zajištění provozu subsystému, nikoliv pro provádění změn v 
oprávněních k přístupu ke službám elektronického zdravotnictví. 

Element Služby správy přístupu k událostem a auditním informacím 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro správce systému IDRR, které umožnují zajištění provozu systému 
a přístup ke konfiguračním datům systému ALM, nikoliv však přístup k 
citlivým událostním a auditním datům získaným za provozu IDRR. 

Element Služby správy Redakčního Systému NZIP 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služba pro správu redakčního systému portálu. 

Element Služby správy registru práv a mandátů 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby pro správu registru práv a mandátů 

Element Služby technické správy otevřených dat a resortních statistik 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby pro správu otevřených dat a statistik 

Element Služby věcné správy metodik a doporučených klinických postupů 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby správy metodik a doporučených klinických postupů 

Element Služby věcné správy pojmů, standardů a architektury elektronického 
zdravotnictví 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby správy pojmů, standardů a architektury 

Element Správa podpory sdílení ZD 

Typ ApplicationService 

Popis specifické služby pro zajišťování provozu subsystému Sdílení zdravotnické 
dokumentace (SZD) 
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Element Správa subsystému IKZ 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro úplnou správu obsahu, workflow a modulů pro sběr a analýzu 
subsystému IKZ 

Element Správce provozu a úložišť portálu 

Typ BusinessRole 

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

 

Na portálu NZIP využívá Správce provozu služeb v následujících oblastech: 

• Služby redakčního systému portálu, 

• Metodické řízení subjektů zainteresovaných na zdravotní péči, 

• Správa katalogu služeb ve zdravotnictví 

Element Subsystém Integrované správy systému IDRR 

Typ ApplicationComponent 

Popis Subsystém pro integraci dílčích modulů správy IDRR 

Element Technický správce IDRR 

Typ BusinessRole 

Popis Role osoby zajišťující technickou správu systému IDRR 

Element Tenký klient technické správy IDRR 

Typ ApplicationComponent 

Popis Tenký klient prostřednictvím kterého realizuje správce technické výkony 
jemu svěřené části IDRR 

Element Tenký klient věcné správy IDRR 

Typ ApplicationComponent 

Popis Tenký klient, prostřednictvím kterého realizuje správce věcné výkony jemu 
svěřené části IDRR 

Element Tlustý klient technické správy IDRR 



 

198 

 

Typ ApplicationComponent 

Popis Tlustý klient prostřednictvím kterého realizuje správce pokročilé technické 
výkony jemu svěřené části IDRR 

Element Věcný správce IDRR 

Typ BusinessRole 

Popis Role osoby zajišťující věcnou správu subsystémů IDRR 

1.1 IDRR - KSeZ / SOA Governance 

1.15.1 Diagram: (BA) IDRR - KSeZ / Celý životní cyklus služeb 

Diagram zachycuje procesy a výstupy z procesů pokrývající celý životní cyklus služeb.  
Životní cyklus služeb se skládá z 5 základních procesů: 

• Strategie služeb 

• Návrh služeb 

• Přechod služeb 

• Provoz služeb 

• Zlepšování služeb 

 
Každý proces je dekomponován na dílčí subprocesy. 
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Element Akceptace, soulad 

Typ BusinessObject 

Popis Akceptované služby, soulad s definovanými požadavky na službu. 

Element Architektura, shoda 

Typ BusinessObject 

Popis Architektury úřadu, současná, budoucí, přechodová. 

Element Kvalita vs. náklady 

Typ BusinessObject 

Popis Kvalita a náklady služeb ve srovnávacích analýzách. 

Element Monitorování kontr. smyček 

Typ BusinessObject 

Popis Monitorování služeb a výsledky monitoringu. 

Element Nákladové modely 

Typ BusinessObject 

Popis Strategické plánování je podpořeno výstupy týkající se nákladovosti služeb. 

Element Návratnost hodnoty 

Typ BusinessObject 

Popis Strategické plánování je podpořeno výstupy týkající se návratnosti hodnoty. 

 

Element Návratnost investic 

Typ BusinessObject 

Popis Strategické plánování je podpořeno výstupy týkající se návratnosti investic 
do služeb. 

Element Návrh služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Návrh služeb (Service Design) je fází celkového životního cyklu služby a 
důležitou součástí v rámci změnového procesu businessu. 

Hlavními záměry a cíli Návrhu služeb jsou: 

• Návrh služeb tak, aby vyhověly dohodnutým výstupům business. 

• Návrh procesů pro podporu životního cyklu služby. 

• Identifikace a správa rizik. 
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• Návrh bezpečné a odolné infrastruktury IT, prostředí, aplikací a 
datových/informačních zdrojů a schopností. 

• Návrh metod pro měření a návrh metrik. 

• Vytváření a správa plánů, procesů, politik, standardů, architektur, 
rámců a dokumentů pro podporu návrhu kvalitních řešení IT. 

• Rozvoj dovedností a schopností v IT. 

• Přínos k obecnému zlepšení kvality služeb IT. 

Návrh služeb obsahuje následující klíčové procesy. 

Element Návrh služeb 

Typ Grouping 

Popis Skupina procesů návrhu služeb 

Element Návrh služeb 

Typ BusinessObject 

Popis Návrhy služeb. 

Element Požadavky, měření 

Typ BusinessObject 

Popis Požadavky služeb, jejich SLA, OLA a způsob jejich měření. 

Element Přechod služeb 

Typ Grouping 

Popis Skupina procesů návrhu služeb. 

Element Přechod služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Přechod služeb se zaměřuje na implementaci všech aspektů služby, 
nejenom pouze na aplikaci, a na to, jak je služba užívána v "normálních" 
podmínkách. Je nutno zajistit, aby služba pracovala v předvídatelných 
extrémních nebo nenormálních situacích, a aby v případě poruch a chyb 
byla dostupná podpora. 

Přechod služeb obsahuje následující klíčové procesy. 

Element Příležitosti a omezení 

Typ BusinessObject 

Popis Výstup procesů správy financí a strategie služeb - identifikované příležitosti 
a omezení služeb. 

Element Provádění požadavků  
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Typ BusinessProcess 

Popis Účelem procesu Provádění požadavků je umožnit uživatelům požadovat a 
přijímat standardní služby, být zdrojem a dodavatelem těchto služeb. 

Všechny požadavky by měly být zaznamenány a sledovány. Proces by měl 
zahrnovat příslušné schválení před provedením požadavku. 

Element Provoz služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Účelem provozu služeb je dodávka dohodnutých úrovní služeb uživatelům a 
zákazníkům, a správa aplikací, technologií a infrastruktury, které podporují 
dodávku těchto služeb.  

Provoz služeb obsahuje následující klíčové procesy. 

Element Provoz služeb 

Typ Grouping 

Popis Skupina procesů provozu služeb. 

Element Schopnost rozhodnout 

Typ BusinessObject 

Popis Schopnost rozhodnout se o přechodu služeb. 

Element Společné činnosti Provozu služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Monitorování a kontrola: detekce stavu služeb a konfiguračních položek a 
vyvolání příslušné nápravné akce. 

Správa konzolí / centrum dohledů (console management-operations 
bridge): ústřední koordinační bod pro monitorování a správu služeb. 

Element Spolehlivost, návrhy 

Typ BusinessObject 

Popis Návrhy služeb, jejich spolehlivost a popis. 

Element Správa aktiva konfigurace  

Typ BusinessProcess 

Popis SACM podporuje business tím, že poskytuje přesnou informaci a kontrolu 
nad všemi aktivy a vztahy, které tvoří infrastrukturu organizace. 

Účelem SACM je identifikace, kontrola a odpovědnost za aktiva služeb a 
konfiguračních položek (CI), ochrana a zajištění integrity v celém životním 
cyklu služby. 
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Element Správa dodavatelů 

Typ BusinessProcess 

Popis Proces Správy dodavatelů zajišťuje, aby dodavatelé a služby, které poskytují, 
byli řízeni tak, aby podporovali cíle služeb IT a očekávání businessu. 

Účelem procesu Správa dodavatelů je získat od dodavatelů hodnotu za 
peníze (value for money) a zajistit, aby dodavatelé plnili cíle obsažené v 
jejich kontraktech a dohodách při zachování všech termínů a podmínek. 

Databáze dodavatelů a kontraktů je rozhodujícím zdrojem informací o 
dodavatelích a kontraktech a měla by obsahovat všechny informace nutné 
pro správu dodavatelů, kontraktů, a s nimi spojených služeb 

Element Správa dostupnosti, kapacit, bezpečnosti a kontinuity 

Typ BusinessProcess 

Popis Správa kapacit zahrnuje správu kapacit na úrovni businessu, služeb a 
komponent v průběhu životního cyklu služeb. Klíčovým faktorem úspěchu 
pro správu kapacit je její participace ve fázi návrhu. 

Účelem Správy kapacit je poskytnout specializované pracoviště a správu 
všech záležitostí souvisejících s kapacitou a výkonností vztažených jak k 
službám, tak ke zdrojům, a přizpůsobit kapacitu IT schváleným požadavkům 
businessu. 

Informační systém správy kapacit (Capacity Management Information 
System – CMIS) je základním kamenem úspěšného procesu Správy kapacit. 
Informace obsažené v CMIS jsou ukládány a analyzovány všemi sub procesy 
Správy kapacit za účelem tvorby technických reportů a hlášení pro 
management, to zahrnuje i Plán kapacit. 

 

Účelem Správy dostupnosti je poskytnout specializované pracoviště a 
správu pro všechny záležitosti související s dostupností ve vztahu k službám, 
komponentám a zdrojům. Zajišťuje, že cíle dostupnosti jsou měřeny a 
dosahovány ve všech oblastech, a že jsou v souladu s dohodnutými 
potřebami businessu nebo je přesahují při vynaložení efektivních nákladů. 

Činnosti Správy dostupnosti by měly uvažovat dostupnost, spolehlivost, 
udržovatelnost a servisovatelnost jak na úrovni služeb, tak na úrovni 
komponent, a to zejména těch, které podporují Podstatné funkce businessu 
(Vital Business Functions – VBFs). 

 

Účelem ITSCM je udržet přiměřenou průběžnou schopnost obnovy služeb IT 
tak, aby bylo dosaženo dohodnutých potřeb, požadavků a časových plánů 
businessu. 

Udržení odpovídajících politických strategií a plánů ITSCM v souladu s plány 
businessu je klíčem k úspěchu procesu ITSCM. Toho dosahujeme 
pravidelným prováděním Analýzy dopadů na business (BIA) a cvičení Správy 
rizik (Risk Management). 
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Účelem procesu ISM je sladit bezpečnost IT s bezpečností businessu a 
zajistit, že bezpečnost informací je efektivně spravována ve všech službách a 
v činnostech Správy služeb, tedy: 

• Informace jsou dostupné a využitelné, když jsou vyžadovány 
(dostupnost). 

• Informace jsou zobrazeny nebo odkryty pouze těm, kdo k tomu mají 
práva (důvěrnost). 

• Informace jsou úplné, přesné a chráněné vůči neautorizovaným 
změnám (integrita). 

• Transakce businessu stejně jako výměny informací mohou být chráněné 
(autenticita a nepopiratelnost). 

ISM má udržovat a prosazovat globální politiku společně s množinou 
podpůrných kontrol v integrovaném Systému správy bezpečnosti informací 
(SMIS) v souladu s bezpečnostními politikami a strategiemi businessu. 

Element Správa financí 

Typ BusinessProcess 

Popis Financial Management zahrnuje funkce a procesy, které u poskytovatele 
služeb IT odpovídají za správu rozpočetnictví, účtování a zpoplatňování. 
Zprostředkovává businessu a IT finanční vyčíslení hodnoty služeb IT, 
hodnoty aktiv potřebných pro poskytování těchto služeb a ohodnocení 
provozních prognóz.  

Element Správa incidentů 

Typ BusinessProcess 

Popis Účelem procesu Správy incidentů je obnovit normální službu tak rychle, jak 
je možné, a minimalizovat tak negativní dopad na operace businessu. 

Pokud nelze incident rychle vyřešit, je nutné jej eskalovat. Funkční eskalace 
předává incident technickému podpůrnému týmu s odpovídajícími 
dovednostmi; hierarchická eskalace zapojí příslušné úrovně managementu. 

Pro záznam incidentů a manipulaci s nimi je nezbytný nástroj podporující 
Správu incidentů. 

Element Správa katalogu služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Katalog služeb (Service Catalogue) je centrálním zdrojem informací o 
službách IT dodávaných poskytovatelem služeb, umožňuje úsekům 
businessu získat přesný a konzistentní obraz o dostupných službách IT, o 
jejich detailech a stavu. 

Účelem Správy katalogu služeb (SCM) je poskytnout jediný konzistentní 
zdroj informací o všech dohodnutých službách a zajistit, aby byl obecně 
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dostupný těm, kdo mají k němu povolen přístup. 

Element Správa Plánování, Podpory, Vyhodnocení a Znalostí 

Typ BusinessProcess 

Popis Účelem Správy znalostí je zajistit, aby správné osoby měly správné znalosti 
ve správnou dobu, aby tak mohly dodat a podpořit služby požadované 
businessem. Získají se tím: 

• Hospodárnější služby se zvýšenou kvalitou. 

• Jasné a obecné porozumění hodnotám, které přinášejí služby. 

• Relevantní informace, které jsou kdykoli dostupné. 

Srdcem Správy znalostí je struktura data-informace-znalost-moudrost 
(Data-Information-Knowledge-Wisdom – DIKW), která kondenzuje syrová – 
a nevyužitelná – data do hodnotných aktiv. To je realizováno systémem 
Správy znalostí, který vlastní relevantní informace a moudrost odvozenou z 
dat o aktivech a konfiguracích. 

 

Cíle Plánování a podpory přechodu jsou: 

• Plánování a koordinace zdrojů tak, aby bylo zajištěno, že požadavky 
Strategie služeb rozpracované v Návrhu služeb jsou efektivně 
realizovány v Provozu služeb. 

• Identifikace, správa a kontrola rizik poruch a přerušení během činností 
spojených s přechodem. 

Efektivní Plánování a podpora přechodu může významně zlepšit schopnost 
poskytovatele služeb zpracovat velké objemy změn a počty nasazení 
(release) nových verzí. 

 

Ujištění, že služba bude užitečná pro business, je nejpodstatnější pro 
úspěšný Přechod služby; v širším kontextu se dosáhne ujištění o pokračující 
relevantnosti služby zavedením vhodných metrik a technik měření. 

Vyhodnocení se zabývá vstupem do Přechodu služby, přičemž se zaměřuje 
na relevantnost návrhu služby, samotný přístup k přechodu a na vhodnost 
nové nebo změněné služby pro aktuální i očekávané prostředí provozu i 
businessu. 

 

Element Správa portfolia služeb  

Typ BusinessProcess 

Popis SPM proaktivně spravuje investice v průběhu životního cyklu služby i včetně 
těch služeb, které jsou ve fázi koncepce, návrhu a přechodu, stejně jako 
živých služeb definovaných v různých katalozích služeb a služeb vyřazených. 

SPM je kontinuálním procesem, jenž obsahuje: 
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• Definování: katalogových služeb, zajištění obchodních případů a 
potvrzení dat v portfoliích. 

• Analýzu: maximalizace hodnoty portfolia, sladění, prioritizaci a vyvážení 
dodávky a poptávky. 

• Schválení: dokončení navrženého portfolia, potvrzení služeb a zdrojů. 

• Stanovení: komunikace rozhodnutí, přiřazení zdrojů a dohodnutých 
služeb. 

Element Správa požadavků  

Typ BusinessProcess 

Popis Správa požadavků je kritickým aspektem správy služeb. Nedostatečně 
ošetřený požadavek je zdrojem rizika pro poskytovatele služeb, jež je 
způsobeno nejistotou požadavku. Přemíra kapacity vytváří náklady, aniž je 
vytvářena hodnota, která vytváří základnu pro obnovu nákladů. 

Účelem Správy požadavků je porozumět požadavkům na služby a ovlivňovat 
je a zajišťovat kapacitu pro naplnění těchto požadavků. Na strategické 
úrovni to může zahrnovat analýzu charakteru obchodní činnosti a 
uživatelských profitů. Na taktické úrovni to může zahrnovat využití 
diferencovaného zpoplatnění pro motivaci zákazníků k využití služeb IT v 
méně exponovaných časech. 

Sada úrovní služby (Service Level Package – SLP) definuje úroveň užitečnosti 
a záruky pro balík služby a je navržena tak, aby naplnila potřeby obchodní 
činnosti. 

Element Správa přístupů 

Typ BusinessProcess 

Popis Účelem procesu Správy přístupů je poskytnout práva uživatelům, aby byli 
schopni přistupovat ke službě nebo ke skupině služeb, přitom aby byl 
zamezen přístup neautorizovaným uživatelům. 

Správa přístupů se zabývá identitou (unikátní informací, kterou jsou 
odlišena individua) a právy (nastaveními, která poskytují přístup k datům a 
službám). Proces zahrnuje ověřování identity a oprávnění, udělování 
přístupu ke službám, zaznamenávání a sledování přístupů, a odstraňování 
nebo modifikování práv, když se status nebo role změní. 

 

Element Správa Provozu služeb a Problémů 

Typ BusinessProcess 

Popis Účelem procesu Správy přístupů je poskytnout práva uživatelům, aby byli 
schopni přistupovat ke službě nebo ke skupině služeb, přitom aby byl 
zamezen přístup neautorizovaným uživatelům. 

Správa přístupů se zabývá identitou (unikátní informací, kterou jsou 
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odlišena individua) a právy (nastaveními, která poskytují přístup k datům a 
službám). Proces zahrnuje ověřování identity a oprávnění, udělování 
přístupu ke službám, zaznamenávání a sledování přístupů, a odstraňování 
nebo modifikování práv, když se status nebo role změní. 

 

Hlavním cílem procesu Správy problémů je zamezit výskytu problémů a 
následných incidentů, vyloučit opakující se incidenty a minimalizovat dopad 
u těch incidentů, kterým nelze zabránit. 

Správa problémů zahrnuje diagnostiku příčin incidentů, stanovuje řešení a 
zajišťuje, že řešení je implementováno. Správa problémů také udržuje 
informace o problémech a příslušných řešeních a náhradních řešeních 
(workaroundech). 

 

Element Správa releasů a nasazení 

Typ BusinessProcess 

Popis Cílem Správy releasů a nasazení je shromáždit všechny aspekty služby, 
umístit je do produkce a zařídit efektivní využití nových nebo změněných 
služeb. 

Správa releasů a nasazení pokrývá kompletně sestavení a implementaci 
nových/změněných služeb pro provozní využití, od naplánování releasu po 
podporu bezprostředně po zavedení. 

Element Správa událostí 

Typ BusinessProcess 

Popis Proces Správy událostí závisí na monitorování, ale liší se od něj. Správa 
událostí generuje a detekuje oznámení, zatímco monitorování kontroluje 
stav komponent i tehdy, když nedochází k žádným událostem. 

Události mohou být detekovány buďto konfigurační položkou (CI) vysílající 
zprávu, nebo nástrojem správy a dohledů, jenž se dotazuje na CI. 
Detekovaná událost může vést k incidentu, problému nebo změně, nebo 
může být pouze prostě zaznamenána, pokud jeto potřebné. 

Element Správa úrovně služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis SLM dohaduje, schvaluje a dokumentuje přiměřené cíle služeb IT s 
businessem, a poté monitoruje a vytváří hlášení o dodávkách vztažená k 
dohodnuté úrovni služby. 

Účelem procesu SLM je zajistit, aby všechny provozní služby a jejich 
výkonnost byly měřeny konzistentním a profesionálním způsobem v celé 
organizaci IT, a aby služby a vytvářené reporty pokrývaly potřeby businessu 
a zákazníků. 
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Element Správa změn 

Typ BusinessProcess 

Popis Správa změn zajišťuje, aby všechny změny byly zaznamenány, vyhodnoceny, 
autorizovány, byla jim přiřazena priorita, byly testovány, implementovány, 
dokumentovány a revidovány kontrolovaným způsobem. 

Účelem Správy změn je zajistit, aby pro hospodárnou a promptní manipulaci 
se změnami bylo využito standardizovaných metod, aby všechny změny byly 
zaznamenány v systému správy konfigurací (CMS) a aby celkové riziko 
businessu bylo optimalizované. 

Element Stabilita, optimalizace 

Typ BusinessObject 

Popis Výsledek monitorování vstupuje do stabilizace nebo optimalizace služeb, 
tedy definovaného (nového) stavu služby. 

Element Strategie služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Strategie služeb je jádrem životního cyklu ITIL. Zaměřuje se na návody všem 
poskytovatelům služeb IT a jejich zákazníkům, jak provozovat a dlouhodobě 
udržet jasnou strategii služeb, tj. na přesné porozumění: 

Element Strategie služeb 

Typ Grouping 

Popis Skupina procesů Strategie služeb. 

Element Užitečnost a záruka 

Typ BusinessObject 

Popis Identifikovaná, ověřená a garantována užitečnost a záruka služeb. 

Element Zajištění kvality 

Typ BusinessObject 

Popis Kvalita služeb, identifikace, popis a metriky a výsledky měření. 

Element Zlepšování služeb 

Typ Grouping 

Popis Skupina procesů zlepšování služeb. 

Element Zlepšování služeb 

Typ BusinessEvent 

Popis Proces zlepšování služeb, je vstupní impulz, proces, který startuje životní 
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cyklus služeb. 

Element Zpětná vazba, výkon 

Typ BusinessObject 

Popis Zpětná vazba a výkon služeb. 

1.15.2 Diagram: (BA) IDRR - KSeZ / Popis metodického rámce ITIL 

Praktiky ve Správě služeb IT popsané ITIL pokrývá všechny fáze životního cyklu služeb (viz následující 
obrázek) od počáteční Definice a analýzy požadavků v Strategii služeb a v Návrhu služeb přes Migraci do 
produkčního prostředí v rámci Přechodu služeb, do provozního prostředí v Provozu služeb a v Průběžném 
a neustálém zlepšování služeb. ITIL rozšiřuje procesní model o dodatečné doplňující publikace a o řadu 
podpůrných služeb na webu  

 

Element Kvalifikace 

Typ Capability 

Popis Schopnost vhodně kvalifikovat službu. 

Element Metody governance 

Typ Capability 

Popis Schopnost znalosti metod řízení služeb (governance). 

Element Návrh služeb 

Typ BusinessProcess 

Zlepšování služeb

Životní cyklus služeb

Přechod služeb Provoz služeb Návrh služeb

Strategie služeb

Znalosti a dovednosti Metody governance Soulad s normami Případové studie

Rychlé přínosy

Škálovatelnost

Služby aktualizací

Kvalifikace

Speciální témata Šablony Úvod do top

managementu

Studijní pomůcky
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Popis Návrh služeb (Service Design) je fází celkového životního cyklu služby a 
důležitou součástí v rámci změnového procesu businessu. 

Hlavními záměry a cíli Návrhu služeb jsou: 

• Návrh služeb tak, aby vyhověly dohodnutým výstupům business. 

• Návrh procesů pro podporu životního cyklu služby. 

• Identifikace a správa rizik. 

• Návrh bezpečné a odolné infrastruktury IT, prostředí, aplikací a 
datových/informačních zdrojů a schopností. 

• Návrh metod pro měření a návrh metrik. 

• Vytváření a správa plánů, procesů, politik, standardů, architektur, 
rámců a dokumentů pro podporu návrhu kvalitních řešení IT. 

• Rozvoj dovedností a schopností v IT. 

• Přínos k obecnému zlepšení kvality služeb IT. 

Návrh služeb obsahuje následující klíčové procesy. 

Element Přechod služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Přechod služeb se zaměřuje na implementaci všech aspektů služby, 
nejenom pouze na aplikaci, a na to, jak je služba užívána v "normálních" 
podmínkách. Je nutno zajistit, aby služba pracovala v předvídatelných 
extrémních nebo nenormálních situacích, a aby v případě poruch a chyb 
byla dostupná podpora. 

Přechod služeb obsahuje následující klíčové procesy. 

Element Případové studie 

Typ Capability 

Popis Schopnost vytvářet a řídit se případovými studiemi. 

Element Provoz služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Účelem provozu služeb je dodávka dohodnutých úrovní služeb uživatelům a 
zákazníkům, a správa aplikací, technologií a infrastruktury, které podporují 
dodávku těchto služeb.  

Provoz služeb obsahuje následující klíčové procesy. 

Element Rychlé přínosy 

Typ Capability 

Popis Schopnost identifikovat a přínosy. 

Element Šablony 
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Typ Capability 

Popis Schopnost kategorizovat a tvořit šablony služeb. 

Element Škálovatelnost 

Typ Capability 

Popis Schopnost navrhnout škálovatelnou službu. 

Element Služby aktualizací 

Typ Capability 

Popis Schopnost aktualizovat službu. 

Element Soulad s normami 

Typ Capability 

Popis Schopnost definovat a býti v souladu s normami. 

Element Speciální témata 

Typ Capability 

Popis Schopnost vytvářet a definovat témata služeb dle specifických a speciálních 
kategorií. 

Element Strategie služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Strategie služeb je jádrem životního cyklu ITIL. Zaměřuje se na návody všem 
poskytovatelům služeb IT a jejich zákazníkům, jak provozovat a dlouhodobě 
udržet jasnou strategii služeb, tj. na přesné porozumění: 

Element Studijní pomůcky 

Typ Capability 

Popis Schopnost získat a znát studijní pomůcky pro návrh služeb. 

Element Úvod do top managementu 

Typ Capability 

Popis Schopnost znalosti a praxe minimální úvod do top managementu. 

Element Životní cyklus služeb 

Typ BusinessFunction 

Popis Životní cyklus služeb se skládá z 5 základních procesů: 

• Strategie služeb 

• Návrh služeb 
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• Přechod služeb 

• Provoz služeb 

• Zlepšování služeb 

 

Každý proces je dekomponován na dílčí subprocesy. 

Element Zlepšování služeb 

Typ BusinessEvent 

Popis Proces zlepšování služeb, je vstupní impulz, proces, který startuje životní 
cyklus služeb. 

Element Znalosti a dovednosti 

Typ Capability 

Popis Schopnost si osvojit znalosti a dovednosti probleamatiky elektonických 
služeb 

1.15.3 Diagram: (BA) IDRR - KSeZ / Procesy SOA Governance 

Diagram přehledně zobrazuje všechny role a týmy zapojené do řízení a výkonu procesů spojených s 
budováním architektury orientované na služby (SOA) 
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Element Dodržování předpisů 

Typ BusinessProcess 

Popis Účelem této činnosti je definovat metodu, která zajistí dodržování zásad, 
zásad a standardů SOA. Proces Compliance poskytuje mechanismus pro 
přezkoumávání a schvalování nebo odmítnutí kritérií stanovených v rámci 
řízení (tj. zásady, normy, role a povinnosti atd.). V mnoha případech je to 
doplněk k existujícímu procesu přezkoumávání kvality. 

 

Navrhovanou metodou je vložení kontrolních bodů správy SOA do 
definovaných procesů SOA definovaných níže (Service & Solution portfolio a 
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životní cyklus). Tyto kontrolní body mohou být ručně přezkoumávány 
odpovědnými stranami nebo automatizovanými programovými kontrolními 
body. Soubor možných kontrolních bodů lze nalézt v aktivitách procesu 
řízení SOA. 

 

Proces compliance je probíhající proces. Pokud není revize kontrolního 
bodu schválena nebo předána, došlo k výjimce v procesu Compliance. 
Příčina výjimky by měla být upravena, aby vyhověla požadavkům na shodu. 
Pokud to není možné nebo by se nemělo uvést do souladu s politikou, mělo 
by být hodnoceno riziko. Pro usnadnění tohoto hodnocení by měla být 
stanovena kritéria analýzy rizik, která by určovaly dopad nedodržení 
závazků na organizaci, jako jsou zvýšené náklady, odložené strategie a lhůty 
pro realizaci. Pokud se organizace rozhodne přijmout rizika, pak je proces 
dávkování zahájen. 

Element Dokončení dávek dokumentů 

Typ BusinessProcess 

Popis Dokončení dávek dokumentace 

Element Dokončení dokumentu shody 

Typ BusinessProcess 

Popis Dopracování tvorby dokumentu popisující shodu 

Element Funkce komunikace s řídícími orgány a veřejností 

Typ BusinessFunction 

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

Element Funkce správy obsahu úložiště SOA Gov 

Typ BusinessFunction 

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

Element Implementátor služeb 

Typ BusinessRole 

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

Element Komunikace 

Typ BusinessProcess 
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Popis Zasílání informací a jiné formy komunikace 

Element Komunikační aktivity 

Typ BusinessProcess 

Popis Komunikační procesy vzdělávají, komunikují a podporují zásady, zásady a 
standardy řízení SOA v celé organizaci. To zahrnuje také zajištění toho, aby 
byly v rámci spravovaných procesů uznány řídící postupy. Komunikační 
postupy by měly zajistit pochopení správy věcí veřejných. Měla by rovněž 
zajistit přístup k informacím o správě a jejich používání. 

 

Základní informace, které mají být sdělovány a dostupné, mohou zahrnovat: 

 

Hodnota zásad, standardů a obecných zásad řízení SOA a SOA zpracovává 
proces výdeje, včetně eskalací a opravných prostředků organizace, role a 
odpovědnosti, které jsou řízeny a využívány v řídících procesech  

 

Řídící postupy a kontrolní body, které mají strany sdělovat, mohou 
zahrnovat: 

 

Strany, které jsou zúčastněnými stranami; tj., řídící skupina pro podniky/IT a 
zástupci obchodních domén strany odpovědní za řízené postupy SOA, aby 
zajistily, že budou rozumět a řádně nasazovat kontrolní body řízení; To 
zahrnuje architekta řešení SOA, centrum excelence, tým pro vývoj řešení, 
tým pro vývoj služeb a členy týmu operací IT, které jsou zodpovědné za 
vynucení procesů SOA, které zajišťují pochopení procesu kompatibility a 
Proces dávkování; To zahrnuje strany řízení SOA, které jsou zodpovědné za 
procesy compliance, včetně řídící rady SOA a týmů pro rozvoj služeb, které 
jsou zodpovědné za procesy zajišťování, včetně správní rady SOA, PS rties 
zodpovědní za definování a provádění SGVM, aby bylo zajištěno náležité 
přehodnocení; To zahrnuje správní radu SOA a komunikaci s centrem 
excelence v oblasti SOA, a informace by měly být snadno dostupné 
prostřednictvím technologií, jako jsou repozitáře a Internet. Měl by být k 
dispozici technologický rámec pro uchovávání a přístup k artefaktům správy 
věcí veřejných, jako jsou procesy řízení, zúčastněné strany a zodpovědné 
osoby za tyto procesy, současné politiky, směrnice, standardy a osvobození. 

 

Komunikace je probíhajícím procesem, protože je třeba sdělit změny v 
rámci politik a správy věcí veřejných. Tyto změny pocházejí buď z 
přirozených změn v obchodní politice nebo v iteracích SGVM, aby se Správa 
SOA mohla udržovat v aktuálním obchodním strategiích. 

 

Použití testování služeb jako příklad přidání správy do procesu řízení SOA v 
rozlehlé síti ilustruje tyto procesy. Pokud organizace provádí testování 
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služeb, musí zajistit, aby týmy aplikací odpovídaly správnému způsobu 
testování služeb definováním kontrolních bodů v rámci procesu testování 
služeb. Tyto kontrolní body musí být uplatňovány v rámci procesu 
Compliance. Aplikační týmy jsou vybaveny prostředky pro zpochybnění 
zkušebního procesu prostřednictvím procesu výjimky a odvolání v rámci 
procesu dávkování. V neposlední řadě nelze očekávat, že aplikační nebo 
projektové týmy budou postupovat podle dohodnutého postupu ke 
správnému testování služeb, pokud tento proces nebyl řádně šířena v rámci 
organizace, která zahrnuje komunikační proces. Samozřejmě je také možné 
učinit mnohem lehčí řízení v menší organizaci, kde kontrolní body vyhovění 
mohou nastat pouze při testování výjimek. 

Element Komunikátor 

Typ BusinessRole 

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

Element Koordinátor 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující koordinaci aktivit u poskytovatelů zdravotnických služeb. 

Element Manažer služeb 

Typ BusinessRole 

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

Element Míra dodržování komunikační plán 

Typ BusinessProcess 

Popis Vyhodnocení míry naplnění cílů komunikačního plánu 

Element Návrhář služeb 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující fázi návrhu elektronických služeb zdravotnictví. 

Element Obchodní / řídící skupiny 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

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

• Schvalují strategické řízení SOA 
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• Schvalují zásady správy věcí veřejných 

Element Obchodní zástupci 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

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

• Určit funkčnost obchodních služeb 

• Sdělování obchodních požadavků a určení podnikových služeb pro 
jednotlivé domény 

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

• Práce na stanovení priorit požadavků a služeb programu 

• Vyvinout návrhy služeb, které by měly projít procesem financování 

Element Plánovač služeb 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující fázi plánování budování elektronických služeb zdravotnictví. 

Element Povolené aktivity 

Typ BusinessProcess 

Popis Proces dávkování je výjimkou a odvolací proces, který umožňuje 
projektovému nebo aplikačními týmům odvolat nedodržování zavedených 
procesů, standardů, politik a směrnic, jak jsou vymezeny v režimu řízení. 
Jedná se například o financování služeb, vlastnictví služeb, identifikaci 
služeb atd. Výsledkem by byla udělená výjimka. 

 

Následující výsledky mohou nastat při vyhodnocování nezdařených 
kontrolních bodů: 

 

Dávkování: poskytuje alternativní trasu ke shodě udělením oprávnění zůstat 
bez shody. Tyto podmínky se poskytují na dané časové období a v rámci 
určených servisních a provozních kritérií, která musí být vykonána během 
doby životnosti povolení. Úlevy se neudělují neomezeně, ale používají se 
jako mechanismus k zajištění toho, aby byly dodržovány úrovně služeb a 
provozní úrovně a zároveň poskytovaly úroveň flexibility při jejich provádění 
a načasování. Časová mez výdeje zaručuje, že se jedná o hlavní aktivační 
signál v procesu kompatibility.  

 

Vyhovění: není-li uděleno povolení, musí být zdroj neselhávajících 
posuzování kontrolních bodů opět v souladu. Druhou možností je 
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přehodnotit riziko pomocí kritérií pro analýzu rizik, protože během procesu 
výdeje mohou být zjištěny další skutečnosti. I když není povolení uděleno, 
může se v některých případech organizace i nadále rozhodnout, že riziko 
převezme. I když to není ideální scénář, může k ní dojít, takže by jej řídící 
procesy měly během definice procesu řešit.  

 

Odvolání: Pokud tato činnost způsobila výjimku v kontrolním bodu a 
nemůže nebo by neměla být upravena tak, aby byla dodržena shoda, může 
výjimka z činnosti zahájit odvolací proces, aby požádal orgán řízení o 
přehodnocení rozhodnutí o výdeji. Další informace, které mají ovlivnit 
rozhodnutí, by měly být předem uvedeny.  

 

Eskalace: Pokud odvolání nepřinese uspokojivý výsledek, může proces 
eskalace začít s další úrovní orgánů řízení.  

 

Spoušť pro vitalitu: nadměrné výjimky a úlevy by měly vyvolat 
přehodnocení rámce řízení a případně opakování SGVM. Počty výjimek, 
odvolání a výjimek by měly být sledovány jako klíčový ukazatel výkonu (KPI) 
pro vitalitu řízení SOA. Nadměrné úlevy mohou být způsobeny chybou v 
zásadách nebo pokynech, jakož i novou obchodní podmínkou, která 
ovlivňuje současné řešení SOA nebo řízení SOA. 

Element Procesy koordinace Poskytovatelů zdravotních služeb 

Typ BusinessFunction 

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

Element Procesy SOA Governance 

Typ BusinessProcess 

Popis Souhrn byznys procesů a funkcí zajišťujících SOA Governance. 

Element Provést kontrolu souladu 

Typ BusinessProcess 

Popis Provádění kontroly na shodu 

Element Provoz IT v rezortu 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Podpora služeb pro správu databází 

• Podpora služeb síťové infrastruktury 

• Podpora správy systémů 
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• Podpora centrálního IT funkcí 

• Dodržujte normy a pokyny 

• Pochopení a dodržování řídících procesů 

Element Provozovatel služeb 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující fázi provozu elektronických služeb zdravotnictví. 

Element Řešení správy portfolia 

Typ BusinessProcess 

Popis Správa portfolia řešení SOA je proces zajišťující, že organizace má sadu 
řešení SOA odpovídající jejím potřebám a schopnostem implementovat a 
porozumět těmto řešením. Procesy správy portfolia řešení identifikují 
rozsah řešení a vypracují plány řešení pro opakované použití služby a nový 
vývoj, aby splňovaly požadavky na řešení. Správa portfolia řešení SOA je 
rozšířením správy portfolia IT, přidáním nebo zdůrazněním několika aktivit 
nezbytných pro správu portfolia řešení SOA. Obvykle není nutné vytvářet 
nový proces správy portfolia řešení SOA, protože v portfoliu budou stále 
vytvořena řešení, která nejsou typu SOA. 

 

Efektivní transformaci podniků napomáhá uplatnění principů SOA na 
podnikovou architekturu v synergickém módu. Zásady SOA umožňují 
flexibilitu a lepší časové období pro procesy podporované v IT a obchodní 
řešení. Podniková architektura slučuje cíle strategického podnikání a IT s 
možnostmi změny prostřednictvím analýzy mezer portfolia, plánování 
přechodů a správy architektury. Při využití analýzy mezer v portfoliu 
orientovaných na služby převádí cyklus plánování rozlehlé sítě strategii na 
cestovní mapu specifických iniciativ pro změnu a řídí realizaci tohoto 
výsledného plánu. Cyklus životnosti záznamu SOA pak řídí dodávky řešení v 
kontextu jednoho nebo více konkrétních projektů v cestovní mapě. 

 

Kromě běžných procesů správy portfolia řešení má Správa portfolia řešení 
SOA určité klíčové požadavky z důvodu povahy SOA: 

 

Zajištění, že SOA je platným vzorem řešení pro řešení problému podniku, 
který zajišťuje analýzu návratnosti investic pro SOA, je k dispozici zajištění 
financování řešení SOA, vzdělávání a školení zainteresovaných stran v 
portfoliu řešení SOA a jeho přínosu do podniku 

 

Správa portfolia řešení pomáhá zajistit, aby cíle životního cyklu služby byly 
dosaženy: 
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Vložení kontrolních bodů za účelem zajištění kvality portfolia řešení na 
úrovni odpovídající době splatnosti organizace definující a monitorující 
metriky k provádění úprav procesu řízení portfolia řešení zajišťující výcvik/ 
komunikace je provedena a udržována jako potřeba změny organizace. 

Element Řídící procesy SOA 

Typ BusinessProcess 

Popis Procesy, které řídí výkonné procesy SOA. 

Element Řídící tým SOA 

Typ Grouping 

Popis Řídící tým SOA sestávající z rolí: 

• Koordinátor 

• Manažer služeb VS 

• Správce systému SOA Gov 

• Komunikátor 

a týmů: 

• Obchodní / řídící skupiny 

• Správní rady EA 

• Správní rady SOA 

• Řídícího výboru SOA 

• SOA Centra 

Element Řídící výbor SOA 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Definovat budoucí strategické řízení a plán SOA, 

• Sledovat strategické řízení SOA, 

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

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

• Definuje zásady řízení SOA. 

Element Řízení životního cyklu služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Správa životního cyklu služby SOA je rozšířením cyklu životnosti softwaru 
(SDLC) organizace přidáním nebo umístěním důrazu na činnosti nezbytné 
pro dobu životnosti služeb. Procesy životního cyklu služeb zahrnují návrh, 
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vývoj, zavedení, správu a konečný odchod do důchodu. 

 

Klíčové otázky, které vzniknou pro záznam SOA: 

 

Úprava současného životního cyklu vývoje softwaru na životní cyklus vývoje 
služeb vytvoření a schválení servisních smluv (např. podnikové procesy 
budou mít potřebnou kapacitu) publikační služby umožňující opakované 
použití Správa více verze služby zjišťující neočekávané využití služeb a 
architekturu, která umožňuje tuto správu zásad 

 

Správa portfolia služeb pomáhá zajistit, aby cíle životního cyklu služby byly 
dosaženy například: 

 

Vkládání kontrolních bodů do životního cyklu služby v době návrhu a v době 
provozu na úrovni odpovídající době splatnosti organizace definující a 
monitorující metriky za účelem aktivace procesu úpravy životního cyklu 
služby Změna správy řízení o zajištění změn je koordinováno v rámci 
projektů zajišťujících, že služby a úložny služeb zůstávají aktuální 

Element SOA Centrum 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Znázorňuje obchodní organizace v organizaci CoE, 

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

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

• Definice a vývoj spravovaných procesů SOA a osvědčených postupů, 

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

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

• Architektonická a integrační podpora napříč LOBs (konzultace), 

• Spuštění organizačních změn správy SOA a SOA, 

• Vypracovat spravované plány transformace SOA, 

• Určit školicí a instruktážní plány SOA, 

• Definovat a ověřit změny procesu řízení projektu, 

• Výběr a implementace strategie nástroje pro správu SOA. 

Element Správa portfolia služeb 

Typ BusinessProcess 
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Popis Správa portfolia služeb je proces SOA, který zajišťuje, že organizace má sadu 
služeb odpovídající jejím potřebám. Správa portfolia služeb je obvykle nová 
sada aktivit, které nebyly v organizaci dříve provedeny. Má některé 
vlastnosti správy portfolia řešení, ale mnoho aktivit je zcela nové. 

 

Procesy správy portfolia služby SOA poskytují největší hodnotu při 
provádění na úrovni podniku. Zavedením strategií plánování služeb v 
souladu se zásadami a cíli správy obchodních smluv, IT a EA má Správa 
portfolia služeb odpovědnost za plánování, přiřazení implementace 
specifickým projektům a nasazení služeb na správný čas. Důležitým prvkem 
procesu plánování je identifikace služeb pomocí rozkladu podnikových 
procesů. Měly by být rovněž identifikovány projekty pro provádění jedné 
nebo více plánovaných služeb. Klíčem jsou správné služby v pravý čas s 
odpovídajícími funkčními a nefunkčními požadavky (např. kapacita) v 
souladu s dlouhodobými strategiemi podnikání, IT a EA. Musí rovněž 
definovat řádné vlastnictví služeb, modely financování a plány využití 
založené na plánech opakovaného použití a na fiskální zodpovědnosti, jakož 
i na strategie pro splatnost splatností SOA. 

 

Klíčové otázky, které vzniknou pro záznam SOA: 

 

Plánování odpovídajících identifikovaných služeb s cílem vytvořit obchodní 
pružnost a maximalizovat modely financování, které podporují obchodní 
pružnost a opakované použití v organizaci řešení problémů vlastnictví 
služeb v rámci organizace portfolio Man v případě, že se tyto cíle budou 
realizovat, je třeba zajistit: 

 

Vkládání kontrolních bodů do procesu plánování služeb, do procesu 
plánování projektu, do procesu životnosti služeb rozvoje služby, do procesu 
vlastnictví služeb a do procesu financování služeb na úrovni odpovídající 
době splatnosti organizace definující a monitorovacími metrikami, které 
aktivují nastavení procesu správy portfolia služby pro oddělení služeb při 
vytváření 

Element Správa životního cyklu řešení SOA 

Typ BusinessProcess 

Popis Časově omezené řešení SOA podporuje návrh, vývoj, zavedení, správu, 
změnu a konečné vyřazení řešení SOA. Procesy časově omezené řešení SOA 
se řídí většinou vývoje řešení. Klíčové problémy související s SOA během 
životního cyklu vývoje řešení SOA zahrnují, ale nejsou omezeny na: 

 

Zajištění podnikových procesů pro procesy modulu SOA zahrnuje obchodní 
pravidla, správu podnikových procesů a přidružené technologie zajišťující 
rozhraní správy portfolia služby zahrnují identifikaci služeb a servisní 
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smlouvy používané poskytovatelé a spotřebitelé, kteří umožňují sestavení 
služby pro vytváření složených služeb a aplikací zajišťujících certifikaci 
služeb během nasazení, zahrnuje ověření platnosti servisních smluv a také 
funkční a nefunkční požadavky umožňující provozní řízení, které zahrnuje 
ověření, sledování služby a podávání zpráv o správě změn pro služby SOA, 
které zahrnuje přesnou analýzu dopadů nasazených služeb, které zajišťují 
řádnou cenu přidělení pro vývoj a provádění služeb. 

 

Řízení životnosti řešení SOA pomáhá zajistit, aby cíle životního cyklu řešení 
byly dosaženy pomocí: 

 

Vkládání kontrolních bodů do procesů životního cyklu řešení (návrh, vývoj, 
zavedení, řízení, změna, odchod do důchodu) na úrovni odpovídající době 
splatnosti organizace, která specifikuje všechny prvky řešení jako 
koordinovaný program, a určení a koordinaci zainteresovaných subjektů a 
organizování pravomocí za účelem dalšího řízení odpovědností řešení a 
poskytování možností řízení řešení, včetně správy oborů, řízení vydávání a 
řízení změn, které poskytují řešení proces přezkoumávání a přizpůsobení 
faktorů přispívajících k dosažení optimálních celkových výsledků řešení 
přípravy úplných, úplných přesných odhadů intenzity a harmonogramu 
řešení včetně rozpoznání závislostí, požadovaných zdrojů a výdajů a 
Identifikace rizik a pohotovostních plánů, které definují a monitorují metriky 
za účelem přizpůsobení procesu životnosti řešení. 

Element Správce systému SOA Gov 

Typ BusinessRole 

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

Element Správní rada EA 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Definovat a rozvíjet portfolio služeb, 

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

Element Správní rada SOA 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Zajistit soulad s normami a směrnicemi, 

• Schvalování Výjimek, 

• Komunikace. 



 

224 

 

Element Spravovat žádosti o výjimku 

Typ BusinessProcess 

Popis Správa žádostí o vyjímky 

Element Tým rozvoje služeb 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Stanovení strategických cílů rozvoje 

• Návrh specifických oblastí rozvoje 

• Stanovení priorit a odhad potřebných zdrojů 

Element Výkon SOA Governance (životní cyklus služeb) 

Typ BusinessFunction 

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

Element Výkonný tým SOA 

Typ Grouping 

Popis Výkonný tým SOA sestává z rolí: 

• Plánovače služeb 

• Návrháře služeb 

• Implementátora služeb 

• Provozovatele služeb 

 

a týmů: 

• Obchodní zástupci 

• Vývojový tým 

• Tým rozvoje služeb 

• Rezortní provozní tým IT 

Element Vývojový tým 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Správa řešení v rámci určité domény 

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

• Zachování rozhraní na straně klienta pro služby 

• Dodržujte normy a pokyny 
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• Pochopení a dodržování řídících procesů 

1.15.4 Diagram: (BA) IDRR - KSeZ / Schéma procesu řízení rizik 

Řízení rizik je průběžný proces, který je jednou z hlavních zodpovědností vedoucího projektu. Smyslem je 
předvídat možné komplikace, které mohou na projektu nastat, snažit se jim předcházet a v případě, že 
skutečně nastanou, mít připraven plán, jak jejich dopad eliminovat.  

 

Element Identifikace rizik 

Typ BusinessProcess 

Popis Identifikace rizik – vedoucí projektu identifikuje (nejlépe na základě 
checklistu) rizika, která lze identifikovat v daném stavu informovanosti o 
projektu. Součástí identifikace je i stanovení osoby zodpovědné za sledování 
každého rizika. 

Element Komunikace rizik 

Typ BusinessProcess 

Popis Komunikace rizik – Pravidelné týdenní zprávy o stavu projektu budou 
obsahovat upozornění na otevřená rizika. Pravidelné měsíční zprávy budou 
obsahovat vyjádření ke stavu rizik a průběhu činností, které riziko ošetřují. V 
případě potřeby k tomu ŘV zaujímá stanovisko a úkoluje potřebná opatření. 
Opakovaná pasivita při ošetřování rizika je událostí, ke které se ŘV 
vyjadřuje. Vážná rizika budou eskalována na úrovni Sponzorské komise 
neprodleně. Vedení projektu odpovídá za eskalaci rizik, pro která nemá k 
dispozici dostatečné pravomoci k omezení pravděpodobnosti nebo dopadu. 

Řízení rizik

Identifikace rizik

Ohodnocení rizik

Stanovení možnosti

předcházení

identifikovaným rizikům

Vypracování plánu reakce

na výskyt rizik

Pravidelné sledování a

vyhodnocování rizik

Komunikace rizik
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Element Ohodnocení rizik 

Typ BusinessProcess 

Popis Ohodnocení rizik – vedoucí projektu všechna identifikovaná rizika ohodnotí 
z pohledu nákladů, pravděpodobnosti, významnosti pro projekt a dopadů 
do harmonogramu projektu. 

Element Pravidelné sledování a vyhodnocování rizik 

Typ BusinessProcess 

Popis Pravidelné sledování a vyhodnocování rizik – vedoucí projektu pravidelně 
vyhodnocuje stav rizik (spolu s osobou zodpovědnou za stranu organizace) a 
případně identifikuje rizika nová.  

Element Řízení rizik 

Typ BusinessProcess 

Popis Nedílnou součástí procesu řízení rizik je jejich komunikace a reportování, 
součástí finančního řízení pak kalkulace a vyčlenění příslušných rezerv, které 
lze v případě potřeby použít. 

 

Monitoring rizik – Základním nástrojem pro řízení rizik v průběhu realizace 
a běhu projektu je registr rizik vedený, udržovaný a řízený vedením 
projektu. 

 

Element Stanovení možnosti předcházení identifikovaným rizikům 

Typ BusinessProcess 

Popis Stanovení možností předcházení identifikovaným rizikům – vedoucí 
projektu stanoví možný způsob předcházení jednotlivým identifikovaným 
rizikům. Tento krok musí zahrnovat i rozhodnutí, zda je výhodnější riziko 
podstoupit nebo takový plán realizovat. Tento krok lze modifikovat i tak, že 
výsledkem bude snížení pravděpodobnosti výskytu rizika. 

Element Vypracování plánu reakce na výskyt rizik 

Typ BusinessProcess 

Popis Vypracování plánu reakce na výskyt rizik – vedoucí projektu s klíčovými 
konzultanty navrhne vhodný postup, který se spustí v případě, že se riziko 
stane aktivním. Zároveň specifikuje i identifikátory, které jednoznačně určí, 
že riziko nastalo a je nutné připravený plán spustit. 

1.15.5 Diagram: (BA) IDRR - KSeZ / Strategie a politiky organizací 
poskytovatelů služeb 

 



 

227 

 

 

Element Aktualizovaný SKMS 

Typ BusinessObject 

Popis Aktualizovaný knowledge base 

Element Architektury 

Typ BusinessObject 

Popis Architektury úřadu, současná, budoucí, přechodová. 

Element Návrh řešení 

Typ BusinessObject 

Popis Návrh řešení služeb. 

Element Návrh služeb 

Typ Grouping 

Popis Skupina procesů návrhu služeb 

Element Návrh služeb 

Typ BusinessProcess 

Strategie služeb

Požadavek Business zákazníky

Správa znalostního

systému služby

(SKMS), včetně

portfolia a katalogu

služeb

Zlepšování služeb

Přechod služeb

Provoz služeb

Návrh služeb

Strategie služeb
Strategie Politiky Zdroje a omezení SLP z požadavků

Návrh služeb

Návrh řešení Architektury Normy SDP

Přechod služeb

Plány přechodu Testovaná řešení Aktualizovaný SKMS

Provoz služeb

Provozní plány Provozní služby

Zlepšování služeb

Zlepšení činnosti a plány
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Popis Návrh služeb (Service Design) je fází celkového životního cyklu služby a 
důležitou součástí v rámci změnového procesu businessu. 

Hlavními záměry a cíli Návrhu služeb jsou: 

• Návrh služeb tak, aby vyhověly dohodnutým výstupům business. 

• Návrh procesů pro podporu životního cyklu služby. 

• Identifikace a správa rizik. 

• Návrh bezpečné a odolné infrastruktury IT, prostředí, aplikací a 
datových/informačních zdrojů a schopností. 

• Návrh metod pro měření a návrh metrik. 

• Vytváření a správa plánů, procesů, politik, standardů, architektur, 
rámců a dokumentů pro podporu návrhu kvalitních řešení IT. 

• Rozvoj dovedností a schopností v IT. 

• Přínos k obecnému zlepšení kvality služeb IT. 

Návrh služeb obsahuje následující klíčové procesy. 

Element Normy 

Typ BusinessObject 

Popis Normy navrhovaných služeb. 

Element Plány přechodu 

Typ BusinessObject 

Popis Plány přechodu služeb. 

Element Politiky 

Typ BusinessObject 

Popis Politiky, směrnice, pravidla 

Element Požadavek 

Typ Requirement 

Popis Požadavky na strategie a politiky organizací poskytovatelů služeb. 

Element Přechod služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Přechod služeb se zaměřuje na implementaci všech aspektů služby, 
nejenom pouze na aplikaci, a na to, jak je služba užívána v "normálních" 
podmínkách. Je nutno zajistit, aby služba pracovala v předvídatelných 
extrémních nebo nenormálních situacích, a aby v případě poruch a chyb 
byla dostupná podpora. 

Přechod služeb obsahuje následující klíčové procesy. 
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Element Přechod služeb 

Typ Grouping 

Popis Skupina procesů návrhu služeb. 

Element Provoz služeb 

Typ Grouping 

Popis Skupina procesů provozu služeb. 

Element Provoz služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Účelem provozu služeb je dodávka dohodnutých úrovní služeb uživatelům a 
zákazníkům, a správa aplikací, technologií a infrastruktury, které podporují 
dodávku těchto služeb.  

Provoz služeb obsahuje následující klíčové procesy. 

Element Provozní plány 

Typ BusinessObject 

Popis Provozní plány služeb. 

Element Provozní služby 

Typ BusinessObject 

Popis Provozní služby. 

Element SDP 

Typ BusinessObject 

Popis Service Design Package 

Element SLP z požadavků 

Typ BusinessObject 

Popis Service Level Package požadavků 

Element Správa znalostního systému služby (SKMS), včetně portfolia 
a katalogu služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Srdcem Správy znalostí je struktura data - informace - znalost - moudrost 
(Data-Information-Knowledge-Wisdom – DIKW), která kondenzuje syrová – 
a nevyužitelná – data do hodnotných aktiv. To je realizováno systémem 
Správy znalostí, který vlastní relevantní informace a moudrost odvozenou z 
dat o aktivech a konfiguracích. 
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Element Strategie 

Typ BusinessObject 

Popis Strategické materiály. 

Element Strategie služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Strategie služeb je jádrem životního cyklu ITIL. Zaměřuje se na návody všem 
poskytovatelům služeb IT a jejich zákazníkům, jak provozovat a dlouhodobě 
udržet jasnou strategii služeb, tj. na přesné porozumění: 

Element Strategie služeb 

Typ Grouping 

Popis Skupina procesů Strategie služeb. 

Element Testovaná řešení 

Typ BusinessObject 

Popis Testovaná řešení nových služeb. 

Element Zdroje a omezení 

Typ BusinessObject 

Popis Identifikované zdroje a omezení. 

Element Zlepšení činnosti a plány 

Typ BusinessObject 

Popis Evidence zlepšení činností služeb a plány zlepšování služeb. 

Element Zlepšování služeb 

Typ Grouping 

Popis Skupina procesů zlepšování služeb. 

Element Zlepšování služeb 

Typ BusinessEvent 

Popis Proces zlepšování služeb, je vstupní impulz, proces, který startuje životní 
cyklus služeb. 

1.15.6 Diagram: (BA) IDRR - KSeZ / Testování a typy testů 

Testování služeb je důležitým předpokladem před nasazením služby do produkčního prostředí. V této 
kapitole jsou uvedeny úrovně testů a typy testů. 
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Element Akceptační testy 

Typ BusinessProcess 

Popis UAT – user acceptance test. V této fázi životního cyklu vývoje probíhá 
detailní testování funkčnosti systému z pohledu uživatelů a zadavatelů. 
Součástí této fáze je i zaškolování budoucích uživatelů. Akceptační testy je 
možné rozdělit na několik druhů: 

• Provozní akceptační testy. 

• Kontraktačnía regulační testy (Contract and Regulation Testing). 

• Alfa a beta testy. 

Cílem uživatelských testů je celkově ověřit procesy, které probíhají v aplikaci 
od jejích vstupů až po výstupy se zaměřením na propojení aplikace s 
ostatními spolupracujícími systémy z pohledu jednotlivých rolí uživatelů. 

Element Automatizované testy 

Typ BusinessProcess 

Popis Jedná se o testování s pomocí nástroje na automatizaci některých operací. 
Za krátký čas je možné s pomocí automatizace testů otestovat velkou 
množinu variabilních testovacích dat. 

Element Bezpečnostní testy 

Typ BusinessProcess 

Popis Bezpečnostní testy jsou nefunkčními testy zaměřené na testování 

Testování

Akceptační testy

Integrační testy

Systémové testy

Unit testy

Funkční testy

Bezpečnostní testy

Výkonové testy

Automatizované testy

Typy testů
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schopnosti systému odolat bezpečnostním útokům nebo předejít 
neautorizovanému přístupu k zdrojovému kódu a datům, případně předejít 
jiným druhům zneužití informací. 

Cílem bezpečnostních testů je podpořit funkční a integrační testy a 
poukázat na bezpečnostně slabá místa systému, resp. ověřit shodu s 
Bezpečnostní politikou systému organizace. Předpokladem pro zahájení 
bezpečnostních testů bude ukončení funkčních. 

Pro bezpečnostní testování aplikací by měla být mj. použita metodika 
OWASP (www.owasp.org – Open Web Application Security Project). OWASP 
zahrnuje škálu metodických projektů, především OWASP Developer Guide, 
dále OWASP Top Ten, OWASP Testing Guide a mnoho dalších. 

Element Funkční testy 

Typ BusinessProcess 

Popis Prověření shody funkcí softwaru s požadavky zákazníka a kontrola 
fungování řešení na definovaných HW a SW platformách. Jedná se o 
manuální testy. 

Cílem funkčních testů je ověřit funkce vyvíjené Aplikace ve vývojovém a 
testovacím prostředí. Rozsah funkčních testů je dán Katalogem funkčních 
požadavků vedených v nástroji pro evidenci požadavků. Funkční testy jsou 
prováděny podle předem schválených testovacích scénářů, které navrhne 
vývojový tým v návaznosti na příslušné funkční požadavky. Hodnotící 
kritéria a požadavky musí pokrývat kromě funkcí Aplikace i spolupracující 
systémy (v případě nedostupností externích systému na principu simulátorů 
externích systémů). V případě potřeby vstupů/výstupů z okolních systémů 
pro testování požadované funkce mohou být tyto vstupy a výstupy 
simulovány. 

Element Integrační testy 

Typ BusinessProcess 

Popis Integrační testy nebo Systémové integrační testy jsou E2E testy zaměřené 
na funkčnost celého systému. Hlavní rozdíl mezi Integračním testem a 
Systémově Integračním testem je v definici prostředí. Integrační testy 
probíhají v plně integrovaném test prostředí, které má parametry co nejvíce 
shodné s produkčním prostředím. Systémově Integrační testy běží v 
prostředí, které je jen částečně integrované, a také se nevylučuje použití 
„fake“ rozhraní. 

V této fázi testů je vhodné srovnání testovaného systému s nefunkčními 
požadavky, jako je například bezpečnost, rychlost, spolehlivost a výkonnost. 

Cílem integračních testů je ověřit integraci částí Aplikace s okolními 
spolupracujícími systémy. Podmínkou pro provedení integračních testů je 
funkční příslušná část aplikace a ostatní systémy 3. stran. 

Element Systémové testy 
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Typ BusinessProcess 

Popis Testy funkčnosti systému s použitím „fake“ rozhraní a „fake“ dat 
zaměřených na verifikaci funkčních požadavků definovaných v systémové 
analýze a detailním designu aplikace. Tyto testy jsou prováděny test týmem. 

Element Testování 

Typ Grouping 

Popis Skupina procesů testování služeb 

Element Typy testů 

Typ Grouping 

Popis Skupiny testů 

Element Unit testy 

Typ BusinessProcess 

Popis Unit testy neboli testy funkčních jednotek jsou automatizované testy 
jednotlivých tříd a metod. Testovanou jednotkou je v tomto případě 
samostatně testovatelná část aplikačního programu. Testy těchto jednotek 
se zapisují ve formě programového kódu. Proto je zpravidla připravují 
vývojáři. 

Cílem jednotkových testů je ověřit funkce jednotlivých nejzákladnějších 
částí aplikace a odstranit případné chyby. Vývojový tým provádí jednotkové 
testy v průběhu jednotlivých iterací. Testované komponenty systému musí 
vykazovat požadované výsledky podle specifikací z návrhu řešení. Tento typ 
testů probíhá na vývojovém prostředí dříve, než je aplikace přenesena do 
testovacího prostředí pro ověření shody. 

Element Výkonové testy 

Typ BusinessProcess 

Popis Jedná se o nefunkční testy zaměřené na měření rychlosti odezvy systému na 
přesně definované vstupní požadavky. Jde o zkoumání výkonosti aplikace v 
multiuživatelském prostředí a její reakce při nárazově velkém objemu 
vstupních dat, nebo nárůstu počtu aktivních uživatelů. 

Cílem zátěžových testů je ověřit a podpořit funkční a integrační testy a 
poukázat na slabá místa aplikace, která při nich nelze odhalit. Jedná se o 
testy chování aplikace pod takovou zátěží, která bude působit na aplikaci při 
každodenní práci. Testy budou měřit výkonnost, kapacitu aplikace 
vykonávat určitý objem implementovaných operací, její odezvu při 
jednotlivých transakcích apod. Předpokladem pro zahájení zátěžových testů 
bude ukončení funkčních testů. 

Finální výkonnostní (performance) testy ověřují, zda aplikace dosahuje 
očekávaných výsledků v oblasti výkonnosti. 
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Jsou rozděleny na: 

• Zátěžové testy (Load Test) – jsou podkategorií výkonnostních testů a 
ověřují chování systému pod zátěží (při současném přístupu 
definovaného počtu uživatelů). 

• Testy hraniční zátěže (Stress Test) – je typ výkonnostního testu určený 
k vyhodnocení chování aplikace ve stavu překročení běžné zátěže 
systému. Cílem stress testů je odhalit chyby aplikace, které se objeví jen 
za podmínek vysokého zatížení. Tyto chyby mohou pokrývat problémy 
se synchronizací, chybným současným zpracováním sdílených dat, 
přetečení paměti atd. Stress testy umožní identifikovat slabá místa 
aplikace a definovat chování aplikace v extrémních podmínkách. Testy 
hraniční zátěže definují tyto oblasti: 

• Zlomové body zátěže nebo limity bezpečného provozu 

• Potvrzení dosažení specifikovaných parametrů výkonosti systému 

• Zjištění způsobu selhání systému při překročení zátěže a definice 
způsobu zotavení se systému po selhání 

• Spike testy – jsou typem výkonnostního testu se zaměřením na definici 
modelu chování se aplikace během opakovaného intenzivního zatížení 
systému vysokou zátěží blížící se hraničním hodnotám v periodicky se 
opakujících krátkých časových iteracích. 

• Testy škálovatelnosti – jsou testy zaměřené na definici optimální 
konfigurace systému, pokud se týká hlavních HW charakteristik 
výkonosti, jako je například paměť, počet CPU a disk I/O. Postupuje se 
od návrhu optimální konfigurace při definovaném konstantním cílovém 
zatížení směrem nahoru, teda navyšováním prostředků pro zjištění 
vhodné konfigurace nebo směrem dolů pro identifikaci minimální 
konfigurace systému. 

1.15.7 Diagram: (BA) IDRR - KSeZ / Životní cyklus služby 

S životním cyklem bezprostředně souvisí objem využití služeb (počet uživatelů služby), ve chvíli, kdy 
začnou klesat, je u konce i životní cyklus. Model popisuje vztah mezi objemem využití služeb a životním 
cyklem služby. Model vymezuje pět fází života produktu: 
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Element Archivace služby  

Typ BusinessProcess 

Popis Archivace, vypínání, ukončování provozu služby – Záloha a archivace dat. 
Ukončování provozu služeb, označení ukončení služby v katalogu služeb. 
Technologické odstranění a zajištění bezpečnosti stávajících systémů 
dotčených ukončenou službou. 

Element Definice a plánování návazných služeb  

Typ BusinessProcess 

Popis Definice a plánování návazných služeb / služby – Na základě indikátorů a 
zjištění, že služba dosahuje svého stádia zralosti je vhodné navrhnout 
návaznou službu. V této fázi se autor služby vrací zpět do vývojové fáze a 
definuje novou službu. 

Element Definice služby  

Typ BusinessProcess 

Popis Definice služby – Vytvoření byznys case, úvahy nad službou, která by byly 
zajímavá pro konzumenty služby a přinesla jim užitek. 

Element Fáze úpadku 

Typ BusinessProcess 

Realizátor a

provozovatel služeb

Konzument služby

Životní cyklus služby

Vývojová fáze

Definice služby

Plánování realizace

služeb

Modelování služeb

Zaváděcí fáze

Implementace služeb

Testování služeb

Nasazení služby

Růstová fáze

Řízení a sledování

služeb

Podpora služeb

Fáze zralosti

Analýza hodnoty

služby

Definice a plánování

návazných služeb

Fáze úpadku

Ukončování provozu a

podpory služby

Archivace služby
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Popis Fáze úpadku – služba není využívaná, není inovativní a zajímavá. Zájem o 
službu upadá až k celkovému úpadku (konci) poskytování služby. 

Element Fáze zralosti  

Typ BusinessProcess 

Popis Fáze zralosti – služba dosahuje svého maxima, počet uživatelů začíná být 
stabilní a mírně klesat. 

Element Implementace služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Implementace, shromažďování nebo získávání služeb – Technický vývoj 
služeb, zajištění okolních (integračních) vazeb na okolní systémy. Smluvní 
zajištění služby (dodavatelé, třetí strany, partneři). 

Element Konzument služby 

Typ BusinessActor 

Popis Konzumenti služeb, zákazníci využívající služby. 

Element Modelování služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Modelování služeb – Využitím modelovacího nástroje vytvořit 
(namodelovat) službu (ArchiMate, UML, BPMN) v různých úrovní detailu 
podle příjemců návrhu služby. 

Element Nasazení služby 

Typ BusinessProcess 

Popis Nasazení služby – zajištění publikace služeb z vývojového/testovacího 
prostředí do produkčního (provozního) režimu. 

Element Plánování realizace služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Plánování realizace služeb – Sestavení týmu pro realizaci návrh 
(modelování) a realizaci služby, zajištění finančních prostředků pro realizaci 
a provoz služby. 

Element Podpora služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Podpora služeb – zajištění rozvoje, oprava chyby, rozvoj služby na základě 
požadavků interních a externích. 

Element Realizátor a provozovatel služeb 
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Typ BusinessActor 

Popis Realizátor, tvůrce, garant provozované služby. 

Element Řízení a sledování služeb  

Typ BusinessProcess 

Popis Řízení a sledování služeb – monitoring dostupnosti služeb, zpětná vazba od 
konzumentů služby. 

Element Růstová fáze 

Typ BusinessProcess 

Popis Růstová fáze – služba je využívaná a počet uživatelů rychle stoupá. 

Element Testování služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Testování služeb – Hotovou a funkční službu před nasazením je nutno 
otestovat její bezpečnost, funkčnost a integritu. 

Element Ukončování provozu a podpory služby  

Typ BusinessProcess 

Popis Ukončování provozu a podpory služby – Stávající službu provozovatel 
postupně ukončuje, snižuje alokaci zdrojů zajišťující provoz a chod služby.  

Element Vývojová fáze  

Typ BusinessProcess 

Popis Vývojová fáze – služba je vyvíjena, dosud není poskytována. 

Element Zaváděcí fáze 

Typ BusinessProcess 

Popis Zaváděcí fáze – služba je uvedena/zveřejněna a počet uživatelů mírně 
stoupá. 

Element Životní cyklus služby 

Typ BusinessFunction 

Popis Každá služba prochází vlastním životním cyklem. Každá služba ve svém 
životním cyklu může být inovována, vylepšena a životnost služby tím 
prodloužena. Řízení tohoto životního cyklu je jednou z klíčových úloh řízení 
služeb. 

1.15.8 Diagram: (BA) IDRR - KSeZ / Hlavní zásady řízení SOA 
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Hlavní zásady řízení SOA pomáhají při stanovování priorit a rozhodování o návrhu, zavedení a provádění 
režimu řízení SOA. To zahrnuje aspekty osob/rolí, procesů a technologií. Kromě toho by měly být využity 
zásady řízení SOA, které by měly pomoci organizaci, která by dosáhla odhodlání zúčastněných stran k 
režimu řízení SOA. 
 
Níže jsou uvedeny hlavní zásady řízení SOA pro SGRM. Splatnost organizace SOA a řízení bude mít vliv na 
to, jak budou tyto zásady vybrány a jak přísně se uplatňují. Očekává se, že bude vybrána a upravena 
podmnožina těchto principů. Očekává se také, že tyto zásady budou rozšířeny na principy jedinečné pro 
organizaci. 

 

Element Automatizace procesů správy SOA 

Typ Principle 

Popis Popis 

 

Procesy řízení SOA by měly být možné automatizovat. 

 

Odůvodnění 

 

Usnadňuje konzistentní a efektivní používání. 

 

Omezuje personál potřebný k práci. 

 

Omezuje školení lidí. 

 

Spolehlivější a sledovatelná Správa. 

Element Identifikace řídících stakeholderů 

Typ Principle 

Popis Popis 

Správa SOA musí podporovat sladění

podnikání a IT

Shoda s řízením organizace Požadována referenční architektura SOA

Vztah Poskytovatele a konzumenta Metadata služeb Identifikace řídících stakeholderů

Přizpůsobení procesů řízení SOA Automatizace procesů správy SOA Zavedení modelu financování



 

239 

 

 

Zúčastněné strany se identifikují a přijímají odpovědnost za řízení. 

 

Odůvodnění 

 

Zajistit řádné provádění řízení. 

 

Pro komunikaci hodnoty správy SOA. 

 

Sdělit vhodné procesy a postupy řízení SOA. 

Element Metadata služeb 

Typ Principle 

Popis Popis 

 

Umožnění uložení rozhodnutí a popisů týkajících se služeb a jejich smluv do 
dobře známého umístění, včetně vztahů mezi službami a jejich souvisejícími 
artefakty. 

 

Odůvodnění 

 

Znalost účelu služby. 

 

Analýza dopadu na obchodní kontinuitu. 

 

Analýza hlavní příčiny. 

Element Požadována referenční architektura SOA 

Typ Principle 

Popis Popis 

 

Referenční architektura SOA poskytuje sadu architektonických vzorů, 
standardů a osvědčených postupů pro použití při vývoji řešení SOA. 

 

Odůvodnění 

 

Použití schválených architektonických artefaktů ze strany SOA RA sníží riziko 
projektu a nižší náklady, snížením počtu a složitosti návrhových činností v 
projektu. 
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Referenční architektury organizace mohou být založeny na standardních 
referenčních architekturách SOA nebo referenčních architekturách 
průmyslu. 

 

Všechny architektury řešení SOA by měly být vytvořeny na základě 
referenční architektury SOA organizace. 

Element Přizpůsobení procesů řízení SOA 

Typ Principle 

Popis Popis 

 

Procesy řízení SOA by měly být přizpůsobeny podle cílů, rozsahu projektů a 
rizik. 

 

Odůvodnění 

 

Provádět pouze tolik věcí, kolik je zapotřebí. 

 

Stanovit prioritu nákladů řízení SOA. 

Element Shoda s řízením organizace 

Typ Principle 

Popis Popis 

 

Činnosti řízení SOA jsou v souladu se zásadami a normami pro správu 
podniků, IT, & EA. 

 

Odůvodnění 

 

Postupy správy organizace jsou součástí strategie organizace a měly by být 
součástí řízení SOA. 

Element Správa SOA musí podporovat sladění podnikání a IT 

Typ Principle 

Popis Popis 

 

Program řízení SOA by měl podporovat obchodní a IT ovladače. 
Zainteresované subjekty v oblasti obchodu a IT se musí podílet na řízení a 
prosazování programu SOA společnosti. 
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Odůvodnění 

 

Cílem SOA je zajistit flexibilitu a pružnost pro podnikání a IT. Neschopnost 
vládnout na podporu tohoto sladění omezí přínosy přístupu orientovaného 
na služby. 

Element Vztah Poskytovatele a konzumenta 

Typ Principle 

Popis Popis 

 

Mezi poskytovateli služeb a spotřebiteli by měly existovat smlouvy. 

 

Smlouvy mohou být diktovány jednou stranou. 

 

Odůvodnění 

 

Zajištění správného doručení služby. 

Element Zavedení modelu financování 

Typ Principle 

Popis Popis 

 

Všechny služby a řešení by měly být pokryty modelem financování. 

 

Odůvodnění 

 

Zajistit, aby organizace byla ochotna rozvíjet a podporovat potřebnou 
dlouhodobou službu, zejména pokud se služby mohou používat v rámci 
modelů financování organizace. 

 

Služby vypracované ad hoc nemusí být oficiálně podporovány pro vady, 
shodu, zlepšení a výkon. 

1.15.9 Diagram: (BA) IDRR - KSeZ / Procesy řízení SOA 

Řídící procesy realizují záměry řízení organizace. Jedná se o procesy, které model správy používá k řízení 
jakéhokoli konkrétního procesu. Řízené procesy jsou skutečné procesy kontrolované, monitorované a 
měřené (např. testování, projektování, nasazení); jsou dále rozšířeny v spravovaných procesech SOA. 
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SGRM definuje tři řídící procesy: soulad, dávkování a sdělení, které jsou prováděny průběžně. Očekává 
se, že organizace budou definovat procesy kompatibility, ale měly by být přizpůsobeny a rozšířeny podle 
potřeby pro řešení SOA. 



 

243 

 

 

Výstupy podle požadavků

Dokumentace týkající se

kompatibility

Analýza rizik shody

Ověření kompatibility

Soulad vstupů

Návrh změny služby

Servisní smlouva

Kritéria hodnocení shody

Zásady služby

Žádost o přezkum shody

Rozhodnutí a usnesení o shodě

Povolené aktivity

Spravovat žádosti o výjimku

Přijímat a zaznamenávat žádosti o

odvolání

Identifikujte vhodné recenzenty pro

přezkoumání povolení

Provést přezkoumání výjimek

Provedení následné aktivity výjimku v zadaný čas nebo událost

Uzavření žádosti o výjimku

Dokončení dávek dokumentů

Sbírejte výsledky výjimek, jako jsou

rozhodnutí, přijatá rizika, položky

následných opatření pro dispenzaci,

kontrolory výjimek a použitá kritéria

vyhodnocování výdejeUzavřete požadavek na dávkování

nebo naplánujte následná opatření

podle výsledků dávkování

Žádost o přezkoumání výjimek

Komunikační aktivity

Komunikace

Proveďte komunikační plán

Míra dodržování komunikační plán

Provádět posuzování plnění úkolů realizovaného komunikačního plánu

SOA události během provádění řídících procesů

Akce založené na projektovém řízení, jako jsou

schvalovací brány nebo milníky projektových úkolů

Spouštění SOA řízení zrlatosti může být časované

nebo událostní

Spojka

Určení dodržování nebo nesoulad na základě zavedených kritérií a strategií

správy a řízení SOA

Dodržování předpisů

Provést kontrolu souladu

Posouzení shody Zajistěte, aby byly zdokumentovány

mezery v dodržování předpisů

Zajistěte, aby byly identifikovány

rozlišení mezer

Vyhodnoťte riziko neshody

Dokumentace řízení metriky

Dokončení dokumentu shody

Identifikujte otevřené

požadavky

Sbírejte výsledky shody, jako jsou rozhodnutí,

rizika nesouladu, položky následných opatření

pro dodržování předpisů, posuzovatelé shody a

použitá kritéria hodnocení shody

Uzavření žádosti o dodržování

Postupy stanovené v rámci řízení nebo ve smlouvě o řešení sporů mezi stranami

Dávkování vstupů

Protokol dávkování Žádost o odvolání

Eskalační kontakty

Smlouva o sporné službě

Přehledy incidentů

(nevyřešené)

Report problémů

Zprávy o výkonnosti službyZprávy o auditu služeb

Zpráva o interakci uživatele

služby

Výsledky testů služeb

Řešení porušení smlouvy

(vyřešený spor nebo eskalace)

Návrh změny služby Servisní smlouva

Zásady služeb Výsledky přezkoumání výjimek

Výstupní dávkování

Rozhodnutí o porušení smlouvy

(vyřešený spor nebo eskalace)

Návrh změny služby

Servisní smlouva

Zásady služeb

Protokol o výjimkách

Dokumentace výjimek

Zásady řízení SOA

Pokyny pro řízení SOA

Sdělení vstupů

Analýza zainteresovaných stran (plán

fáze SGVM)

Komunikační strategie (plán fáze SGVM)

Komunikační plán (plán fáze SGVM)

Komunikační kanály (plán fáze SGVM)

Komunikační plán

Komunikovat podle komunikační strategie

Výstupní komunikace

Média uvedená v komunikačním

plánu

Plán nápravných opatření

Zpráva o shodě

Výjimky z kompatibility

Plán výdeje požadavků

Míra dodržování komunikačního plánu Standardní pokyny pro řízení projektů

Proces řízení SOA - Informace / záznamy

Záznam o odvolání

Záznam o výjimce

Dispensation Record

Záznam o shodě
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Element Dispensation Record 

Typ BusinessObject 

Popis Dokumentace týkající se osvobození od výjimky. 

Element Dodržování předpisů 

Typ BusinessProcess 

Popis Účelem této činnosti je definovat metodu, která zajistí dodržování zásad, 
zásad a standardů SOA. Proces Compliance poskytuje mechanismus pro 
přezkoumávání a schvalování nebo odmítnutí kritérií stanovených v rámci 
řízení (tj. zásady, normy, role a povinnosti atd.). V mnoha případech je to 
doplněk k existujícímu procesu přezkoumávání kvality. 

 

Navrhovanou metodou je vložení kontrolních bodů správy SOA do 
definovaných procesů SOA definovaných níže (Service & Solution portfolio a 
životní cyklus). Tyto kontrolní body mohou být ručně přezkoumávány 
odpovědnými stranami nebo automatizovanými programovými kontrolními 
body. Soubor možných kontrolních bodů lze nalézt v aktivitách procesu 
řízení SOA. 

 

Proces compliance je probíhající proces. Pokud není revize kontrolního 
bodu schválena nebo předána, došlo k výjimce v procesu Compliance. 
Příčina výjimky by měla být upravena, aby vyhověla požadavkům na shodu. 
Pokud to není možné nebo by se nemělo uvést do souladu s politikou, mělo 
by být hodnoceno riziko. Pro usnadnění tohoto hodnocení by měla být 
stanovena kritéria analýzy rizik, která by určovaly dopad nedodržení 
závazků na organizaci, jako jsou zvýšené náklady, odložené strategie a lhůty 
pro realizaci. Pokud se organizace rozhodne přijmout rizika, pak je proces 
dávkování zahájen. 

Element Dokončení dávek dokumentů 

Typ BusinessProcess 

Popis Dokončení dávek dokumentace 

Element Dokončení dokumentu shody 

Typ BusinessProcess 

Popis Dopracování tvorby dokumentu popisující shodu 

Element Komunikace 

Typ BusinessProcess 

Popis Zasílání informací a jiné formy komunikace 

Element Komunikační aktivity 
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Typ BusinessProcess 

Popis Komunikační procesy vzdělávají, komunikují a podporují zásady, zásady a 
standardy řízení SOA v celé organizaci. To zahrnuje také zajištění toho, aby 
byly v rámci spravovaných procesů uznány řídící postupy. Komunikační 
postupy by měly zajistit pochopení správy věcí veřejných. Měla by rovněž 
zajistit přístup k informacím o správě a jejich používání. 

 

Základní informace, které mají být sdělovány a dostupné, mohou zahrnovat: 

 

Hodnota zásad, standardů a obecných zásad řízení SOA a SOA zpracovává 
proces výdeje, včetně eskalací a opravných prostředků organizace, role a 
odpovědnosti, které jsou řízeny a využívány v řídících procesech  

 

Řídící postupy a kontrolní body, které mají strany sdělovat, mohou 
zahrnovat: 

 

Strany, které jsou zúčastněnými stranami; tj., řídící skupina pro podniky/IT a 
zástupci obchodních domén strany odpovědní za řízené postupy SOA, aby 
zajistily, že budou rozumět a řádně nasazovat kontrolní body řízení; To 
zahrnuje architekta řešení SOA, centrum excelence, tým pro vývoj řešení, 
tým pro vývoj služeb a členy týmu operací IT, které jsou zodpovědné za 
vynucení procesů SOA, které zajišťují pochopení procesu kompatibility a 
Proces dávkování; To zahrnuje strany řízení SOA, které jsou zodpovědné za 
procesy compliance, včetně řídící rady SOA a týmů pro rozvoj služeb, které 
jsou zodpovědné za procesy zajišťování, včetně správní rady SOA, PS rties 
zodpovědní za definování a provádění SGVM, aby bylo zajištěno náležité 
přehodnocení; To zahrnuje správní radu SOA a komunikaci s centrem 
excelence v oblasti SOA, a informace by měly být snadno dostupné 
prostřednictvím technologií, jako jsou repozitáře a Internet. Měl by být k 
dispozici technologický rámec pro uchovávání a přístup k artefaktům správy 
věcí veřejných, jako jsou procesy řízení, zúčastněné strany a zodpovědné 
osoby za tyto procesy, současné politiky, směrnice, standardy a osvobození. 

 

Komunikace je probíhajícím procesem, protože je třeba sdělit změny v 
rámci politik a správy věcí veřejných. Tyto změny pocházejí buď z 
přirozených změn v obchodní politice nebo v iteracích SGVM, aby se Správa 
SOA mohla udržovat v aktuálním obchodním strategiích. 

 

Použití testování služeb jako příklad přidání správy do procesu řízení SOA v 
rozlehlé síti ilustruje tyto procesy. Pokud organizace provádí testování 
služeb, musí zajistit, aby týmy aplikací odpovídaly správnému způsobu 
testování služeb definováním kontrolních bodů v rámci procesu testování 
služeb. Tyto kontrolní body musí být uplatňovány v rámci procesu 
Compliance. Aplikační týmy jsou vybaveny prostředky pro zpochybnění 
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zkušebního procesu prostřednictvím procesu výjimky a odvolání v rámci 
procesu dávkování. V neposlední řadě nelze očekávat, že aplikační nebo 
projektové týmy budou postupovat podle dohodnutého postupu ke 
správnému testování služeb, pokud tento proces nebyl řádně šířena v rámci 
organizace, která zahrnuje komunikační proces. Samozřejmě je také možné 
učinit mnohem lehčí řízení v menší organizaci, kde kontrolní body vyhovění 
mohou nastat pouze při testování výjimek. 

Element Komunikační plán 

Typ BusinessObject 

Popis Plán popisující, jak by měly být sdělovány informace o správě SOA. 

Element Míra dodržování komunikační plán 

Typ BusinessProcess 

Popis Vyhodnocení míry naplnění cílů komunikačního plánu 

Element Povolené aktivity 

Typ BusinessProcess 

Popis Proces dávkování je výjimkou a odvolací proces, který umožňuje 
projektovému nebo aplikačními týmům odvolat nedodržování zavedených 
procesů, standardů, politik a směrnic, jak jsou vymezeny v režimu řízení. 
Jedná se například o financování služeb, vlastnictví služeb, identifikaci 
služeb atd. Výsledkem by byla udělená výjimka. 

 

Následující výsledky mohou nastat při vyhodnocování nezdařených 
kontrolních bodů: 

 

Dávkování: poskytuje alternativní trasu ke shodě udělením oprávnění zůstat 
bez shody. Tyto podmínky se poskytují na dané časové období a v rámci 
určených servisních a provozních kritérií, která musí být vykonána během 
doby životnosti povolení. Úlevy se neudělují neomezeně, ale používají se 
jako mechanismus k zajištění toho, aby byly dodržovány úrovně služeb a 
provozní úrovně a zároveň poskytovaly úroveň flexibility při jejich provádění 
a načasování. Časová mez výdeje zaručuje, že se jedná o hlavní aktivační 
signál v procesu kompatibility.  

 

Vyhovění: není-li uděleno povolení, musí být zdroj neselhávajících 
posuzování kontrolních bodů opět v souladu. Druhou možností je 
přehodnotit riziko pomocí kritérií pro analýzu rizik, protože během procesu 
výdeje mohou být zjištěny další skutečnosti. I když není povolení uděleno, 
může se v některých případech organizace i nadále rozhodnout, že riziko 
převezme. I když to není ideální scénář, může k ní dojít, takže by jej řídící 
procesy měly během definice procesu řešit.  
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Odvolání: Pokud tato činnost způsobila výjimku v kontrolním bodu a 
nemůže nebo by neměla být upravena tak, aby byla dodržena shoda, může 
výjimka z činnosti zahájit odvolací proces, aby požádal orgán řízení o 
přehodnocení rozhodnutí o výdeji. Další informace, které mají ovlivnit 
rozhodnutí, by měly být předem uvedeny.  

 

Eskalace: Pokud odvolání nepřinese uspokojivý výsledek, může proces 
eskalace začít s další úrovní orgánů řízení.  

 

Spoušť pro vitalitu: nadměrné výjimky a úlevy by měly vyvolat 
přehodnocení rámce řízení a případně opakování SGVM. Počty výjimek, 
odvolání a výjimek by měly být sledovány jako klíčový ukazatel výkonu (KPI) 
pro vitalitu řízení SOA. Nadměrné úlevy mohou být způsobeny chybou v 
zásadách nebo pokynech, jakož i novou obchodní podmínkou, která 
ovlivňuje současné řešení SOA nebo řízení SOA. 

Element Provedení následné aktivity výjimku v zadaný čas nebo 
událost 

Typ BusinessProcess 

Popis Důležité, pokud je schválení typu pro dočasné časové období, dokud není na 
místě konečné nápravné řešení. 

Element Provést kontrolu souladu 

Typ BusinessProcess 

Popis Provádění kontroly na shodu 

Element Spravovat žádosti o výjimku 

Typ BusinessProcess 

Popis Správa žádostí o vyjímky 

Element Záznam o odvolání 

Typ BusinessObject 

Popis Dokumentace týkající se odvolání na výjimku a usnesení. 

Element Záznam o shodě 

Typ BusinessObject 

Popis Dokumentace schválení na kontrolním stanovišti. 

Element Záznam o výjimce 

Typ BusinessObject 
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Popis Dokumentace výjimky v kontrolním bodu kontroly shody. 

1.15.10 Diagram: (BA) IDRR - KSeZ / Řízené procesy SOA 

Řízení SOA začíná se zarovnáním na správu podniků, IT a EA. To začíná v souladu s řízením organizačního 
řízení a uzavírá s nepřetržitým prosazováním a dodržováním během provozu. Spravované procesy SOA 
zahrnují plánovací, projektové a provozní aspekty SOA, jak je uvedeno v postupech spravovaných 
procesů SOA. 
 
Řízené operace SOA pro zpracování SOA by mělo vést k vytvoření sady procesů SOA, které zajistí 
průběžnou správu řešení SOA. Jak je znázorněno na úrovni projektů v oblasti řízené procesy SOA, proces 
správy portfolia řešení se zaměřuje na plánování a stanovení priorit jednotlivých řešení SOA. Tato 
jednotlivá řešení mohou spotřebovat stávající služby a definovat nové služby. Podle pokynů procesu 
správy portfolia služeb mohou tato řešení využívat opakovaně použitelné služby vyvinuté procesem 
životnosti služeb nebo definovat nové služby pro správu portfolia služeb. Nové služby jsou tím 
prioritizovány správou portfolia služeb pro proces životnosti služeb, aby bylo spravováno pro spotřebu 
jednotlivými řešeními SOA. Životní cyklus řešení poté vynucuje plány správy portfolia řešení během 
vývoje, zavedení a správy jednotlivého řešení SOA. Tento technický standard neposkytuje podrobnosti o 
těchto procesech SOA (které lze nalézt v jiných standardech referenční architektury SOA), ale zaměřuje 
se na správu těchto procesů. 
 
Správa vztahů SOA řízené procesy SOA se vztahuje na úplný životní cyklus SOA. Aby bylo možné sladit s 
hlavními zásadami SOA v rámci SGRM, je třeba definovat řadu dodatečných procesních činností a 
kontrolních bodů řízení a zavést je do stávajících a nových procesů SOA, aby se tak umožnilo řízení 
shody. 
 
Proces shody řízení SOA zajišťuje nepřetržité sbližování a řízení cílů a politik správy, obchodních cílů a 
řešení SOA a služeb. Procesy řízení ovlivňují cíle a omezení správy portfolia služeb a řešení, které se zase 
zaměřují na plánování, jak zavést řízení SOA na příslušné organizační úrovni. 
 
Další část podrobně popisuje způsob použití rozhraní SGRM pro právě diskutované procesy SOA. 
Činnosti procesů, výdeje a kontrolní body řízení byly poskytovány jako příklady aktivit procesu SOA a 
záležitostí, které jsou obzvláště důležité pro řízení. Důležité otázky se určitě budou lišit pro organizace a 
řešení SOA. Kontrolní body řízení jsou příkladem vládnutí, které by se mohlo na tyto procesy uplatnit. 
Jedná se o výchozí bod pro přizpůsobení řízení SOA pro řešení SOA. Je možné vybrat podmnožinu těchto 
procesů, aktivit procesů a kontrolních bodů řízení; očekává se, že budou definovány další jedinečné pro 
organizaci. 
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Element Definice návrhu řešení 

Typ BusinessProcess 

Popis Definice služeb a řešení služeb 

Správa portfolia služeb

Identifikace nových služeb

Definice vlastnictví služeb

Zajištění financování služeb

Řízení změn služeb

Plánování portfolia služeb

Řízení životního cyklu služeb

Plánování realizace služeb

Modelování služeb Implementace služby, kompozice

nebo akvizice

Testování služeb Nasazení služeb

Správa a monitorování služeb Servisní podpora

Definice služby

Řešení správy portfolia

Správa plánování portfolia služeb

Správa financování služeb

Platnost řešení služeb

Řízení změn služeb

Správa životního cyklu řešení SOA

Definice návrhu řešení

Návrh řešení pro opakované užití plánu a

udílení výjimek služeb

Návrh nasazení

Návrh metody modelování služeb Návrh realizace a implementace služeb

Návrh testování služeb Návrh řešení správy a monitorování

Návrh řešení podpory služeb SOA nárok a způsob použití

Plánování realizace plánování

Zhodnocení identifikovaných služeb
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Element Definice služby 

Typ BusinessProcess 

Popis Definice služby pro zajištění životního cyklu 

Element Definice vlastnictví služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Vlastnictví služby (gestor) v portfoliu. 

Element Identifikace nových služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Identifikace servisní a obchodní ospravedlnění služeb. 

Element Implementace služby, kompozice nebo akvizice 

Typ BusinessProcess 

Popis Implementace služby, kompozice nebo akvizice do portfolia služeb. 

Element Modelování služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Modelování služeb v modelovacím nástroji. 

Element Nasazení služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Nasazení služby z testovacího do produkčního prostředí. 

Element Návrh metody modelování služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Modelování služeb SOA 

Element Návrh nasazení 

Typ BusinessProcess 

Popis Nasazení řešení a služeb SOA 

Element Návrh realizace a implementace služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Implementace řešení, sestavení nebo pořízení služeb řešení SOA. 

Element Návrh řešení podpory služeb 

Typ BusinessProcess 
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Popis Zajištění podpory řešení SOA. 

Element Návrh řešení pro opakované užití plánu a udílení výjimek 
služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Služba opakovaného použití plánování a opětovné použití výjimky. 

Element Návrh řešení správy a monitorování 

Typ BusinessProcess 

Popis Řešení správy a monitorování služeb SOA 

Element Návrh testování služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Testování řešení životního cyklu řešení SOA. 

Element Plánování portfolia služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Služba plánování portfolia (skladby) služeb 

Element Plánování realizace plánování 

Typ BusinessProcess 

Popis Řešení realizace plánování SOA. 

Element Plánování realizace služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Plánování a realizace služeb. 

Element Platnost řešení služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Platnost řešení služeb v portfoliu služeb. 

Element Řešení správy portfolia 

Typ BusinessProcess 

Popis Správa portfolia řešení SOA je proces zajišťující, že organizace má sadu 
řešení SOA odpovídající jejím potřebám a schopnostem implementovat a 
porozumět těmto řešením. Procesy správy portfolia řešení identifikují 
rozsah řešení a vypracují plány řešení pro opakované použití služby a nový 
vývoj, aby splňovaly požadavky na řešení. Správa portfolia řešení SOA je 
rozšířením správy portfolia IT, přidáním nebo zdůrazněním několika aktivit 
nezbytných pro správu portfolia řešení SOA. Obvykle není nutné vytvářet 
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nový proces správy portfolia řešení SOA, protože v portfoliu budou stále 
vytvořena řešení, která nejsou typu SOA. 

 

Efektivní transformaci podniků napomáhá uplatnění principů SOA na 
podnikovou architekturu v synergickém módu. Zásady SOA umožňují 
flexibilitu a lepší časové období pro procesy podporované v IT a obchodní 
řešení. Podniková architektura slučuje cíle strategického podnikání a IT s 
možnostmi změny prostřednictvím analýzy mezer portfolia, plánování 
přechodů a správy architektury. Při využití analýzy mezer v portfoliu 
orientovaných na služby převádí cyklus plánování rozlehlé sítě strategii na 
cestovní mapu specifických iniciativ pro změnu a řídí realizaci tohoto 
výsledného plánu. Cyklus životnosti záznamu SOA pak řídí dodávky řešení v 
kontextu jednoho nebo více konkrétních projektů v cestovní mapě. 

 

Kromě běžných procesů správy portfolia řešení má Správa portfolia řešení 
SOA určité klíčové požadavky z důvodu povahy SOA: 

 

Zajištění, že SOA je platným vzorem řešení pro řešení problému podniku, 
který zajišťuje analýzu návratnosti investic pro SOA, je k dispozici zajištění 
financování řešení SOA, vzdělávání a školení zainteresovaných stran v 
portfoliu řešení SOA a jeho přínosu do podniku 

 

Správa portfolia řešení pomáhá zajistit, aby cíle životního cyklu služby byly 
dosaženy: 

 

Vložení kontrolních bodů za účelem zajištění kvality portfolia řešení na 
úrovni odpovídající době splatnosti organizace definující a monitorující 
metriky k provádění úprav procesu řízení portfolia řešení zajišťující výcvik/ 
komunikace je provedena a udržována jako potřeba změny organizace. 

Element Řízení životního cyklu služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Správa životního cyklu služby SOA je rozšířením cyklu životnosti softwaru 
(SDLC) organizace přidáním nebo umístěním důrazu na činnosti nezbytné 
pro dobu životnosti služeb. Procesy životního cyklu služeb zahrnují návrh, 
vývoj, zavedení, správu a konečný odchod do důchodu. 

 

Klíčové otázky, které vzniknou pro záznam SOA: 

 

Úprava současného životního cyklu vývoje softwaru na životní cyklus vývoje 
služeb vytvoření a schválení servisních smluv (např. podnikové procesy 
budou mít potřebnou kapacitu) publikační služby umožňující opakované 
použití Správa více verze služby zjišťující neočekávané využití služeb a 
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architekturu, která umožňuje tuto správu zásad 

 

Správa portfolia služeb pomáhá zajistit, aby cíle životního cyklu služby byly 
dosaženy například: 

 

Vkládání kontrolních bodů do životního cyklu služby v době návrhu a v době 
provozu na úrovni odpovídající době splatnosti organizace definující a 
monitorující metriky za účelem aktivace procesu úpravy životního cyklu 
služby Změna správy řízení o zajištění změn je koordinováno v rámci 
projektů zajišťujících, že služby a úložny služeb zůstávají aktuální 

Element Řízení změn služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Řízení změn služeb v portfoliu služeb. 

Element Řízení změn služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Řešení řízení změn portfolia služeb. 

Element Servisní podpora 

Typ BusinessProcess 

Popis Servisní podpora služeb. 

Element SOA nárok a způsob použití 

Typ BusinessProcess 

Popis SOA nárok a způsob použití řešení služeb. 

Element Správa a monitorování služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Správa a monitorování služeb 

Element Správa financování služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis SOA řešení financování služeb v portfoliu služeb. 

Element Správa plánování portfolia služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Plánování portfolia řešení služeb. 

Element Správa portfolia služeb 
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Typ BusinessProcess 

Popis Správa portfolia služeb je proces SOA, který zajišťuje, že organizace má sadu 
služeb odpovídající jejím potřebám. Správa portfolia služeb je obvykle nová 
sada aktivit, které nebyly v organizaci dříve provedeny. Má některé 
vlastnosti správy portfolia řešení, ale mnoho aktivit je zcela nové. 

 

Procesy správy portfolia služby SOA poskytují největší hodnotu při 
provádění na úrovni podniku. Zavedením strategií plánování služeb v 
souladu se zásadami a cíli správy obchodních smluv, IT a EA má Správa 
portfolia služeb odpovědnost za plánování, přiřazení implementace 
specifickým projektům a nasazení služeb na správný čas. Důležitým prvkem 
procesu plánování je identifikace služeb pomocí rozkladu podnikových 
procesů. Měly by být rovněž identifikovány projekty pro provádění jedné 
nebo více plánovaných služeb. Klíčem jsou správné služby v pravý čas s 
odpovídajícími funkčními a nefunkčními požadavky (např. kapacita) v 
souladu s dlouhodobými strategiemi podnikání, IT a EA. Musí rovněž 
definovat řádné vlastnictví služeb, modely financování a plány využití 
založené na plánech opakovaného použití a na fiskální zodpovědnosti, jakož 
i na strategie pro splatnost splatností SOA. 

 

Klíčové otázky, které vzniknou pro záznam SOA: 

 

Plánování odpovídajících identifikovaných služeb s cílem vytvořit obchodní 
pružnost a maximalizovat modely financování, které podporují obchodní 
pružnost a opakované použití v organizaci řešení problémů vlastnictví 
služeb v rámci organizace portfolio Man v případě, že se tyto cíle budou 
realizovat, je třeba zajistit: 

 

Vkládání kontrolních bodů do procesu plánování služeb, do procesu 
plánování projektu, do procesu životnosti služeb rozvoje služby, do procesu 
vlastnictví služeb a do procesu financování služeb na úrovni odpovídající 
době splatnosti organizace definující a monitorovacími metrikami, které 
aktivují nastavení procesu správy portfolia služby pro oddělení služeb při 
vytváření 

Element Správa životního cyklu řešení SOA 

Typ BusinessProcess 

Popis Časově omezené řešení SOA podporuje návrh, vývoj, zavedení, správu, 
změnu a konečné vyřazení řešení SOA. Procesy časově omezené řešení SOA 
se řídí většinou vývoje řešení. Klíčové problémy související s SOA během 
životního cyklu vývoje řešení SOA zahrnují, ale nejsou omezeny na: 

 

Zajištění podnikových procesů pro procesy modulu SOA zahrnuje obchodní 
pravidla, správu podnikových procesů a přidružené technologie zajišťující 
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rozhraní správy portfolia služby zahrnují identifikaci služeb a servisní 
smlouvy používané poskytovatelé a spotřebitelé, kteří umožňují sestavení 
služby pro vytváření složených služeb a aplikací zajišťujících certifikaci 
služeb během nasazení, zahrnuje ověření platnosti servisních smluv a také 
funkční a nefunkční požadavky umožňující provozní řízení, které zahrnuje 
ověření, sledování služby a podávání zpráv o správě změn pro služby SOA, 
které zahrnuje přesnou analýzu dopadů nasazených služeb, které zajišťují 
řádnou cenu přidělení pro vývoj a provádění služeb. 

 

Řízení životnosti řešení SOA pomáhá zajistit, aby cíle životního cyklu řešení 
byly dosaženy pomocí: 

 

Vkládání kontrolních bodů do procesů životního cyklu řešení (návrh, vývoj, 
zavedení, řízení, změna, odchod do důchodu) na úrovni odpovídající době 
splatnosti organizace, která specifikuje všechny prvky řešení jako 
koordinovaný program, a určení a koordinaci zainteresovaných subjektů a 
organizování pravomocí za účelem dalšího řízení odpovědností řešení a 
poskytování možností řízení řešení, včetně správy oborů, řízení vydávání a 
řízení změn, které poskytují řešení proces přezkoumávání a přizpůsobení 
faktorů přispívajících k dosažení optimálních celkových výsledků řešení 
přípravy úplných, úplných přesných odhadů intenzity a harmonogramu 
řešení včetně rozpoznání závislostí, požadovaných zdrojů a výdajů a 
Identifikace rizik a pohotovostních plánů, které definují a monitorují metriky 
za účelem přizpůsobení procesu životnosti řešení. 

Element Testování služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Testování služeb během životního cyklu služeb. 

Element Zajištění financování služeb 

Typ BusinessProcess 

Popis Způsob a procesy financování služby v portfoliu.  

1.15.11 Diagram: (BA) IDRR - KSeZ / Artefakty procesu správy SOA 

Artefakty řízení SOA jsou nové artefakty vytvořené explicitně pro podporu správy SOA. Tyto artefakty by 
měly být dostupné zúčastněným stranám řízení a měly by se udržovat v aktuálním proudu. Tyto 
artefakty jsou příkladné a poskytují výchozí bod pro přizpůsobení režimu řízení SOA pro řešení SOA. Je 
možné, že je vybrána podmnožina těchto artefaktů nebo je možné definovat další jedinečné pro 
organizaci. 
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Element Aktuální SOA 

Typ BusinessObject 

Popis Aktuální (současný) stav služeb SOA. 

Element Business 

Typ Grouping 

Popis Obchodní úroveň: artefakty na úrovni podniku zahrnují ty, které byly 
vyvinuty z obchodní perspektivy, a usměrní vývoj režimu správy věcí 
veřejných v organizaci. Artefakty na úrovni podniku mohou zahrnovat 
dokumentaci cílů SOA, požadavků a případů použití pro podnik, řešení SOA 
a služby. Konkrétně pro správu SOA budou artefakty na úrovni podniků 
dokumentovat pokyny pro správu, vizi řízení a rozsah. 

Element Cílová SOA 

Typ BusinessObject 

Popis Aktuální (budoucí) stav služeb SOA. 

Element Dokumenty o porozumění 

Typ BusinessObject 

Popis Textový a obrázkový popis veškeré dokumentace a porozumění a 
seznámení se s dokumentací. 

Element Kategorie artefaktů 

Typ Grouping 

Popis Skupina a kategorie artefaktů 

Element Obchodní politika 

Kategorie artefaktů

Business

SOA cíle

SOA požadavky

Use Case

SOA business řešení

SOA Business služby

Zásady řízení

Vize a rozsah správy

Organizační

Organizační diagramy

Role a odpovědnosti SOA

Governance (RACI)

Road mapa

Aktuální SOA

Cílová SOA

Posouzení úrovně zralosti SOA

governance

Plán určující budoucí iterace

SGVM

Popisy

Popisy řešení

Popis služby

Popisy rozhraní

Popisy modelů a schémat

Popisy na úrovni služeb

Dokumenty o porozumění

Procesy

Popisy řízených procesů

Procesy řízení vládních dávek

Popis Procesů řízení shody

Plány

Plán přechodu procesů

Plán přechodu technologie

Plán přechodu organizace

Plán komunikace pro SOA

governance

Prováděcí plán pro SOA

governance

Politiky

Obchodní politika

Zásady řešení SOA

Smlouvy o úrovni služeb

Politiky a metriky pro sledování

SOA governance

Spouštěč SGVM
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Typ BusinessObject 

Popis Byznys / obchodní politiky 

Element Organizační 

Typ Grouping 

Popis Organizační: organizační artefakty zahrnují dokumentaci organizačních 
diagramů, rolí a odpovědností pro osoby postižené správou SOA. Jedním ze 
způsobů, jak tyto informace dokumentovat, je RACIs. 

Element Organizační diagramy 

Typ BusinessObject 

Popis Organizační diagramy organizace 

Element Plán komunikace pro SOA governance 

Typ BusinessObject 

Popis Plán popisuje způsob sdělování informací o správě SOA. 

Element Plán přechodu organizace 

Typ BusinessObject 

Popis  

Tento plán obsahuje organizační role a potřebné změny odpovědnosti. Plán 
přechodu organizace zahrnuje organizační hodnocení, budoucí uspořádání 
organizace, identifikaci rolí a odpovědností v rámci těchto nových 
organizací, hodnocení připravenosti na změny a přechodné procesy, které 
popisují dopad na organizaci. Organizační změny se provádějí souběžně s 
plány přechodů procesů a technologií. V případě, že jsou prováděny různé 
úkoly fází implementace a sledování technologického přechodu, mohou být 
potřebné různé změny organizace. Je třeba určit vhodnou vazbu k 
přechodům v oblasti IT. 

Mezi úkoly, které mohou být součástí plánu přechodu organizace, patří: 

Určení zainteresovaných subjektů, které identifikují organizace důležité pro 
správu SOA, a definovat, jak spolu vzájemně spolupracují, aby identifikovali 
změny ve specifických rolích a povinnostech pracovníků v rámci organizací 
definovaných pro identifikaci týmy pro rozvoj a správu, které identifikují 
plány na řešení mezer mezi zdroji nebo talenty zjištěné během definování 
školení a vzdělávání při plánování fází řízení. 

Element Plán přechodu procesů 

Typ BusinessObject 

Popis Plán přechodů procesů obsahuje změny procesů nezbytné k implementaci 
správy SOA. Plán přechodu řízení SOA zahrnuje soubor podrobných činností 
nutných k migraci stávajících procesů řízení, pokud existují, na nově 
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definované procesy. To může znamenat definování změn pro implementaci 
v aktuálních procesech a vzdělání u těchto nových procesů. Správce 
programů by měl být přidělen k zajištění celkového řízení a standardního 
řízení projektu pro přechodný plán procesu řízení SOA. 

Každý krok v přechodovém plánu bude řešit schodek řízení, který byl zjištěn 
v krocích plánování a definování vládnutí. Každý krok bude vytvořen v 
důsledku struktury rozpisu práce, která specifikuje soubor činností, které 
musí být provedeny za účelem nápravy schodku řízení. U každého kroku v 
plánu přechodu lze očekávat: 

Využití "aktiv" správy věcí veřejných, které poskytují informace o 
osvědčených postupech, příkladech, diagramech procesů nebo jiných 
aktivech, jak jsou definovány znalostmi v oblasti řízení stavu techniky, mají 
specifikované role a odpovědnosti mají plán spojený s Implementace plánu 
přechodu. 

Element Plán přechodu technologie 

Typ BusinessObject 

Popis Tento plán obsahuje technologický přechod potřebný k implementaci řízení 
SOA. Plán přechodu technologií řízení SOA obsahuje soubor podrobných 
plánů zavádění a zavádění nezbytné podpory správy a infrastruktury IT. To 
zahrnuje identifikaci podpůrné infrastruktury, jako jsou repozitáře, Registry, 
stroje pro hodnocení politiky a nástroje. Všechny chybějící technologie 
budou potřebovat plány na jejich získání. 

 

Technologický přechodový plán bude muset zahrnovat: 

 

Analýza a návrhy technologických nedostatků v oblasti financování a 
plánování zdrojů plány zavádění technologií pro každou smlouvu o 
architektuře projektu s cílem řídit celkový proces implementace a nasazení 

Element Plán určující budoucí iterace SGVM 

Typ BusinessObject 

Popis Plán pro budoucí iterace. 

Element Plány 

Typ Grouping 

Popis Plány a harmonogramy přechodů služeb. 

Element Politiky 

Typ Grouping 

Popis Souhrn politika a pravidel služeb. 
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Element Politiky a metriky pro sledování SOA governance 

Typ BusinessObject 

Popis Politiky a metriky pro sledování SOA governance, evidence stavů. 

Element Popis Procesů řízení shody 

Typ BusinessObject 

Popis Popisy řízených procesů SOA. 

Element Popis služby 

Typ BusinessObject 

Popis Textový a obrázkový popis služeb. 

Element Popisy 

Typ Grouping 

Popis Popisy služeb, jejich metadata a detaily. 

Element Popisy modelů a schémat 

Typ BusinessObject 

Popis Textový a obrázkový popis modelů. 

 

Element Popisy na úrovni služeb 

Typ BusinessObject 

Popis Textový a obrázkový popis služeb. 

Element Popisy řešení 

Typ BusinessObject 

Popis Textový a obrázkový popis řešení. 

Element Popisy řízených procesů 

Typ BusinessObject 

Popis Popisy řízených procesů SOA. 

Element Popisy rozhraní 

Typ BusinessObject 

Popis Textový a obrázkový popis rozhraní. 

 

Element Posouzení úrovně zralosti SOA governance 
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Typ BusinessObject 

Popis Porovnání současného a budoucího stavu služeb a posouzení úrovně 
zralosti. 

Element Procesy 

Typ Grouping 

Popis Procesy řízení služeb. 

Element Procesy řízení vládních dávek 

Typ BusinessObject 

Popis Procesy související s řízením dávek. 

Element Prováděcí plán pro SOA governance 

Typ BusinessObject 

Popis Prováděcí zpráva a plán pro služby a řízení služeb SOA. 

Element Road mapa 

Typ Grouping 

Popis Road map, neboli formální plán budoucích kroků k zajištění služeb. 

Element Role a odpovědnosti SOA Governance (RACI) 

Typ BusinessObject 

Popis Organizační diagramy jsou vstupem do definice rolí a odpovědnosti SOA 
Gov v podobě RACI. 

Element Smlouvy o úrovni služeb 

Typ BusinessObject 

Popis Smlouvy o úrovni poskytovaných služeb (OLA, SLA). 

Element SOA business řešení 

Typ BusinessObject 

Popis Byznys architektura a byznys řešení soa služeb. 

Element SOA Business služby 

Typ BusinessObject 

Popis Byznys služby dle SOA. 

Element SOA cíle 

Typ BusinessObject 
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Popis Cíle SOA architektury 

Element SOA požadavky 

Typ BusinessObject 

Popis Soubor požadavků na SOA 

Element Spouštěč SGVM 

Typ BusinessObject 

Popis Spouštěče SOA Governance Vitality Method  

Element Use Case 

Typ BusinessObject 

Popis Use Case diagramy, popisy a scénáře. 

Element Vize a rozsah správy 

Typ BusinessObject 

Popis Vize a rozsah správy byznys služeb. 

Element Zásady řešení SOA 

Typ BusinessObject 

Popis Zásady řešení SOA služeb. 

Element Zásady řízení 

Typ BusinessObject 

Popis Popsané zásady řízení. 

1.15.12 Diagram: (BA) IDRR - KSeZ / Role a povinnosti řízení SOA 

Níže jsou uvedeny příklady rolí a odpovědností, které by měly být považovány za součást modelu řízení 
SOA v organizaci. Jaké role budou použity, bude funkcí zásad správy a zralosti řízení SOA. Název role není 
tak důležitý jako zvýrazněné odpovědnosti. Každá organizace má své vlastní konvence pojmenování rolí 
a je důležitější přijmout/sladit nové odpovědnosti za řízení se stávajícími vnitřními strukturami. 
 
Tyto úlohy a struktury jsou příkladné a poskytují výchozí bod pro přizpůsobení režimu řízení SOA pro 
řešení SOA. Je možné vybrat podmnožinu těchto rolí a struktur. Různé organizace se mohou z důvodu 
zjednodušení rozhodnout, že zkombinují organizační struktury, které podporují role zobrazené v 
následující tabulce. Mohou být definovány další role jedinečné pro organizaci. 
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Obchodní / řídící skupiny

CIO

CTO nebo hlavní stratég IT

Garanti agend

Hlavní architekt

Sponzorství všech IT řešení a služeb Sponzorství SOA programu a vedení

Řídící výbor SOA

Hlavní architekt SOA

Programový ředitel SOA

SOA obchodní sponzor

Definice a vývoj

Správní rada EA

Hlavní Enterprise Architect

Enterprise Architekti

Hlavní architekt SOA

SOA Centrum

Obchodní organizace

Hlavní architekt SOA Solution

Architect

Konzultant organizačních změn

Testovací stratég

Vývojář softwaru

Projektové řízení

Management provozních procesů

Nástrojový stratég

Obchodní zástupci

Projektový manažer

Business Architect

Procesní inženýr

Procesní garant

Správní rada SOA

Business Architekti

Vývojový tým

Projektový manažer řešení

Business analytici

Solution Architekti

Specialista řešení integrace

Provozní architekt

Vývojář

Testeři

Bezpečnostní architekt

Tým rozvoje služeb

Správce služeb

Analytici služeb

Architekti služeb

Specialista na integraci služeb

Architekt provozních služeb

Vývojáři služeb

Testeři služeb

Bezpečnostní architekt služeb

Provoz IT v rezortu

Databázový administrátor

Architekt síťové infrastruktury

Správce systému

Provoz

Rozsah a správa dodávek

Informování a monitorování

Provedení a doručení
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Element Analytici služeb 

Typ BusinessRole 

Popis Role popisující procesy a datově navrhuje službu. 

Element Architekt provozních služeb 

Typ BusinessRole 

Popis Role zodpovědná za provoz služeb. 

Element Architekt síťové infrastruktury 

Typ BusinessRole 

Popis Infrastrukturní architekt síťové vrstvy. 

Element Architekti služeb 

Typ BusinessRole 

Popis Role zodpovědná za výběr implementačních technologií a implementačních 
postupů. 

Element Bezpečnostní architekt 

Typ BusinessRole 

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

Element Bezpečnostní architekt služeb 

Typ BusinessRole 

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

Element Business analytici 

Typ BusinessRole 

Popis Role popisující procesy a datově navrhuje službu. 

Element Business Architect 
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Typ BusinessRole 

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

Element Business Architekti 

Typ BusinessRole 

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

Element CIO 

Typ BusinessRole 

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

Element CTO nebo hlavní stratég IT 

Typ BusinessRole 

Popis CTO (Chief Technology Officer) -Technický ředitel 

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

Element Databázový administrátor 

Typ BusinessRole 

Popis Administrátor a správce datového modelu v databázi. 

Element Definice a vývoj 

Typ Stakeholder 

Popis Požadované role pro definici pravidel a vývoje. 
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Element Enterprise Architekti 

Typ BusinessRole 

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

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

Element Garanti agend 

Typ BusinessRole 

Popis Zástupci agend 

Element Hlavní architekt 

Typ BusinessRole 

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

Element Hlavní architekt SOA 

Typ BusinessRole 

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

Element Hlavní architekt SOA 

Typ BusinessRole 

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

Element Hlavní architekt SOA Solution Architect 

Typ BusinessRole 

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

Element Hlavní Enterprise Architect 



 

266 

 

Typ BusinessRole 

Popis Vedoucí týmu EA. 

Element Informování a monitorování 

Typ Stakeholder 

Popis Požadované role pro zajištění informovanosti a monitorování SOA 
platformy. 

Element Konzultant organizačních změn 

Typ BusinessRole 

Popis Konzultant, osoba schopná analyzovat a posoudit organizační změny v 
organizaci. 

Element Management provozních procesů 

Typ BusinessRole 

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

Element Nástrojový stratég 

Typ BusinessRole 

Popis Osoba zodpovědná za výběr, znalost a užití nástrojů. 

Element Obchodní / řídící skupiny 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

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

• Schvalují strategické řízení SOA 

• Schvalují zásady správy věcí veřejných 

Element Obchodní organizace 

Typ BusinessRole 

Popis Obchodní oddělení nebo organizace. 

Element Obchodní zástupci 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

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

• Určit funkčnost obchodních služeb 



 

267 

 

• Sdělování obchodních požadavků a určení podnikových služeb pro 
jednotlivé domény 

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

• Práce na stanovení priorit požadavků a služeb programu 

• Vyvinout návrhy služeb, které by měly projít procesem financování 

Element Procesní garant 

Typ BusinessRole 

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

Element Procesní inženýr 

Typ BusinessRole 

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

Element Programový ředitel SOA 

Typ BusinessRole 

Popis Programový (projektový) ředitel SOA platformy. 

Element Projektové řízení 

Typ BusinessRole 

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

Element Projektový manažer 

Typ BusinessRole 

Popis Programový manažer nebo také manažer portfolia služeb. 

Element Projektový manažer řešení 

Typ BusinessRole 

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

Element Provedení a doručení 
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Typ Stakeholder 

Popis Požadavované role pro vytvoření a vykonávání služeb. 

Element Provoz 

Typ BusinessRole 

Popis Provozovatel služeb. 

Element Provoz IT v rezortu 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Podpora služeb pro správu databází 

• Podpora služeb síťové infrastruktury 

• Podpora správy systémů 

• Podpora centrálního IT funkcí 

• Dodržujte normy a pokyny 

• Pochopení a dodržování řídících procesů 

Element Provozní architekt 

Typ BusinessRole 

Popis Role zodpovědná za provoz služeb. 

Element Řídící výbor SOA 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Definovat budoucí strategické řízení a plán SOA, 

• Sledovat strategické řízení SOA, 

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

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

• Definuje zásady řízení SOA. 

Element Rozsah a správa dodávek 

Typ Stakeholder 

Popis Požadované role pro správu dodávky služby. 

Element SOA Centrum 

Typ BusinessCollaboration 
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Popis Odpovědnosti: 

• Znázorňuje obchodní organizace v organizaci CoE, 

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

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

• Definice a vývoj spravovaných procesů SOA a osvědčených postupů, 

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

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

• Architektonická a integrační podpora napříč LOBs (konzultace), 

• Spuštění organizačních změn správy SOA a SOA, 

• Vypracovat spravované plány transformace SOA, 

• Určit školicí a instruktážní plány SOA, 

• Definovat a ověřit změny procesu řízení projektu, 

• Výběr a implementace strategie nástroje pro správu SOA. 

Element SOA obchodní sponzor 

Typ BusinessRole 

Popis Sponzor a garant SOA služeb. 

Element Solution Architekti 

Typ BusinessRole 

Popis Role zodpovědná za výběr implementačních technologií a implementačních 
postupů. 

Element Specialista na integraci služeb 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující vzájemnou integraci služeb. 

Element Specialista řešení integrace 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující vzájemnou integraci služeb. 

Element Sponzorství SOA programu a vedení 

Typ Stakeholder 

Popis Požadované role SOA program a vedení SOA programu. 

Element Sponzorství všech IT řešení a služeb 
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Typ Stakeholder 

Popis Požadované role pro obchodní a řídící skupiny osob. 

Element Správce služeb 

Typ BusinessRole 

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

Element Správce systému 

Typ BusinessRole 

Popis Správce a garant systému služeb. 

Element Správní rada EA 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Definovat a rozvíjet portfolio služeb, 

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

Element Správní rada SOA 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Zajistit soulad s normami a směrnicemi, 

• Schvalování Výjimek, 

• Komunikace. 

Element Testeři 

Typ BusinessRole 

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

Element Testeři služeb 

Typ BusinessRole 

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

Element Testovací stratég 

Typ BusinessRole 
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Popis Stratég, plánovač a koordinátor testů. 

Element Tým rozvoje služeb 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Stanovení strategických cílů rozvoje 

• Návrh specifických oblastí rozvoje 

• Stanovení priorit a odhad potřebných zdrojů 

Element Vývojář 

Typ BusinessRole 

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

Element Vývojář softwaru 

Typ BusinessRole 

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

Element Vývojáři služeb 

Typ BusinessRole 

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

 

Element Vývojový tým 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Správa řešení v rámci určité domény 

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

• Zachování rozhraní na straně klienta pro služby 

• Dodržujte normy a pokyny 

• Pochopení a dodržování řídících procesů 
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1.15.13 Diagram: (BA) IDRR - KSeZ / Technologie řízení SOA 

Účelem tohoto oddílu je určit možnosti technologie, které lze použít k provádění procesů řízení SOA. 
Nebude projednávat ani určovat schopnosti řídících procesů, ale v některých případech mohou zjištěné 
schopnosti podporovat jak řízení, tak řízené procesy (např. úložiště nebo nástroj k vymáhání politiky). 
 
Technologie řízení SOA je technologie, která se používá pro umožnění správy věcí veřejných a pro celou 
nebo částečnou automatizaci řídících procesů. Rámec pro technologické schopnosti může být v dosahu 
ručních procesů až po sofistikovaný software. Technologie řízené technologií SOA je technologie, kterou 
používají spravované procesy SOA. Další specifikace, jako například referenční architektury SOA, definují, 
jaké technologie by měly být použity pro vývoj, zavedení a provozování řešení SOA. Technologie řízené 
technologií SOA také potřebuje správu, ale Správa těchto technologií je součástí procesů správy služeb a 
životního cyklu, které nejsou podrobně popsány v současném dokumentu, stejně jako správa procesů 
SOA a SOA Komunikace. 

 

Element Monitorovací schopnost 

Typ BusinessProcess 

Popis Rámec pro monitorování SOA lze použít k měření a shromažďování metrik o 
službách SOA a vynucování zásad a vhodnosti současného režimu řízení. Je 
možné použít rámec monitorování, který bude moci zajistit a aktivovat 
kontrolní body v procesu Compliance. 

Element Možnost ukládání a přístupu 

Typ BusinessProcess 

Popis Měl by být k dispozici technologický rámec pro uchovávání a přístup k 
artefaktům správy věcí veřejných, jako jsou interní nebo externí webové 
stránky, rejstříky, repository, konfigurační databáze nebo úložiště znalostí. 

Element Schopnost řízení 

Typ BusinessProcess 

Popis Nástroje pro správu SOA, jako například řízení změn nebo Správa 
konfigurace, lze použít k implementaci a údržbě správy. Rovněž mohou 
existovat pokyny pro řízení týkající se používání těchto nástrojů. K zajištění 
viditelnosti výsledků spravovaných procesů s příslušnými zúčastněnými 
stranami jsou rovněž důležité možnosti řízení bezpečnosti. To je obzvláště 
důležité pro procesy dodržování a vitality správy. 

Element Schopnost vynucování zásad 

Možnost ukládání a přístupu Schopnost vynucování zásad Monitorovací schopnost Schopnost řízení Schopnosti pracovního postupu
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Typ BusinessProcess 

Popis Rámec politiky řízení SOA pomáhá podporovat a případně automatizovat 
monitorování porušování politiky řízení. To může zahrnovat jak čas návrhu, 
tak správu za běhu. 

Element Schopnosti pracovního postupu 

Typ BusinessProcess 

Popis Zachycení shody a povolování procesů jako dokumentů pracovních postupů 
a umožnění automatizace procesů. 

1.15.14 Diagram: (BA) IDRR - KSeZ / A-Definiční fáze 

Obecný SGRM se používá s výsledky z fáze plánu k vytvoření cílové architektury řízení SOA pro 
organizaci, procesy a technologii. 
Propast mezi současným stavem řízení a cílovým stavem správy SOA je analyzována a použita k 
vytvoření sady přechodových plánů. Tyto přechodové plány obsahují transformační iniciativy pro 
organizační, procesní a technologické oblasti pro tuto iteraci SGVM. 
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Element Definovat procesy SOA 

Typ BusinessProcess 

Popis Účelem této činnosti je upravit postupy řízení SGRM pro organizaci. Řídící 
procesy jsou definovány v řídících procesech SOA. Jsou to: soulad, 
dávkování a komunikace. 

 

Soulad – účelem této činnosti je definovat metodu, která zajistí dodržení 
pokynů a standardů SOA. Rovněž je třeba určit role a organizační aspekty 
pro provádění procesu Compliance. Navrhovanou metodou je použití 

Definujte řídící procesy SOA

Definovat procesy SOA

Sbírejte SOA pokyny a

standardy

Definujte organizaci, role a

povinnosti správy SOA

Definujte artefakty informací

o řízení SOA

Definujte prostředí správy

SOA

Vytvoření plánů přechodu

Plán přechodu organizace

Plán přechodu procesů

Plán přechodu technologie

Implementace rámec aktiv SOA

Governance

Sestavte řešení správy

Ověření systému

Nasazení

Ověření shody
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kontrolních bodů správy SOA, které byly vloženy do procesů SOA v 
předchozím kroku. Soubor možných kontrolních bodů lze nalézt v aktivitách 
procesu řízení SOA.  

 

    Dávkování – účelem této aktivity je definovat metodu pro inicializaci 
procesů výjimek z procesů kompatibility. Definujte podrobné procesy 
organizace a role v rámci organizace pro jejich provádění.  

 

    Komunikace – účelem této činnosti je vzdělávat, komunikovat a 
podporovat architekturu i pokyny a standardy SOA v celé organizaci. Tato 
činnost by měla rovněž určovat komunikační mechanismy a technologie pro 
zpřístupnění politik správy věcí veřejných. 

Element Definujte artefakty informací o řízení SOA 

Typ BusinessProcess 

Popis Účelem této činnosti je vymezit informační subjekty používané v řídících a 
řídících procesech řízení SOA. 

Hlavní úkoly v rámci této činnosti jsou: 

Identifikujte řídící subjekty s informacemi o řízení, které mají udržovat 
identifikaci regulovaných procesů informací, které se mají řídit (zajistit 
správnost) 

Povaha těchto artefaktů v rámci řízení bude záviset na řídících procesech 
vymezených v předchozích krocích. 

Sada možných informačních entit SOA je k nalezení v entitách informací o 
procesech správy SOA. 

Element Definujte organizaci, role a povinnosti správy SOA 

Typ BusinessProcess 

Popis Účelem této činnosti je definování organizace řízení SOA a přidružených rolí 
a odpovědností. 

Hlavní úkoly v rámci této činnosti jsou: 

Přizpůsobit generické organizace z SGRM potřebám podniku vytvořit další 
konkrétní, vlastní organizace, které mohou být jedinečné pro podnikání, 
přizpůsobit generické role a zodpovědnosti ze SGRM potřebám podnikání 
vytvořit vlastní role a zodpovědnosti organizace, které mohou být pro 
podnik jedinečné. 

K dokumentování tohoto souboru lze použít diagramy RACI. 

Element Definujte prostředí správy SOA 

Typ BusinessProcess 

Popis Účelem této činnosti je definovat cílové řešení technologie řízení SOA. 
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Hlavní úkoly v rámci této činnosti jsou: 

Odvozovat potřeby technologie SOA ze zásad SOA, strategie SOA, vyspělosti 
SOA, řídících a řídících procesů SOA, artefaktů informací a využití informací.  

Zajistěte, aby technologie mohla podporovat aktuální úroveň splatnosti 
organizace.  

Identifikujte technologie, které by mohly zahrnovat nástroje, jako jsou 
registry a repositáře. Některé z těchto technologií mohou být využity jak v 
řídících, tak i v řídících procesech. Nástroje mohou také obsahovat nástroje 
pro správu architektonického bohatství, politiky a znalostí. 

Element Definujte řídící procesy SOA 

Typ BusinessProcess 

Popis Účelem této činnosti je určit procesy SOA používané organizací ke změně 
nebo mají být přidány kontrolní body, které umožňují řízení SOA. Procesy ze 
spravovaných procesů SOA jsou následující: 

 

Řízení portfolia řešení SOA správa portfolií služby Správa portfolia 

 

Proces řízení SOA aktivity procesu poskytuje sadu příkladových procesů SOA 
a navrhovaných možností řízení SOA a kontrolních bodů. Hlavním úkolem 
této aktivity je přezkoumat stávající proces SOA společně s příklady procesů 
a kontrolního bodu a popsat cílové procesy a kontrolní body SOA podle 
rozsahu, vize a strategie řízení SOA. 

Element Implementace rámec aktiv SOA Governance 

Typ BusinessObject 

Popis Zavést nebo získat nástroje a mechanismy potřebné k podpoře řízení SOA. 
To zahrnuje instrumentace existujících služeb, procesů a prostředků SOA k 
umožnění jejich správy. Nástroje mohou vyžadovat získání, instalaci a 
konfiguraci hardwaru a softwaru. Stejně jako jakýkoliv jiný rozvojový projekt 
lze v rámci podrobných návrhů designu a rozvoje stanovit pravidelnou 
kontrolu pokračujícího dodržování požadavků a politik správy. Vývojové 
nástroje, které modelovacími analýzami a pravidly založenými na zásadách 
podporují průběžné sledování správy věcí veřejných. 

Element Nasazení 

Typ BusinessObject 

Popis Zavádět řídicí mechanismy, správu infrastruktury IT a politiky správy věcí 
veřejných do různých pracovních prostředí (např. testování, předvýroba, 
výroba). To zahrnuje nasazení zásad správy věcí veřejných do úložiště pro 
průběžné použití během fáze sledování. Zahrnuje také správu informací 
nasazení, registraci, konfiguraci a správu verzí řešení pro řízení SOA a jejich 
uvolnění do výroby pomocí servisních smluv a zásad služeb, které jsou 
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nasazeny společně s řešením. 

Element Ověření shody 

Typ BusinessObject 

Popis Zkontrolujte shodu na konci fáze realizace, aby byla zajištěna shoda s 
definovanou architekturou SOA pro správu podle implementačního 
projektu a jiných projektů. Certifikuje služby a řešení jako vyhovující plánům 
IT a obchodních přechodů a plánů migrace. 

Element Ověření systému 

Typ BusinessObject 

Popis Po vytváření rámce pro správu věcí veřejných je třeba ověřit shodu s 
architekturou řešení, zásadami, designem a politikami. Testování by mělo 
zahrnovat stresové testování rámce řízení pro příslušnou kvalitu služby 
(QoS) a soulad s výkonem. 

Element Plán přechodu organizace 

Typ BusinessObject 

Popis  

Tento plán obsahuje organizační role a potřebné změny odpovědnosti. Plán 
přechodu organizace zahrnuje organizační hodnocení, budoucí uspořádání 
organizace, identifikaci rolí a odpovědností v rámci těchto nových 
organizací, hodnocení připravenosti na změny a přechodné procesy, které 
popisují dopad na organizaci. Organizační změny se provádějí souběžně s 
plány přechodů procesů a technologií. V případě, že jsou prováděny různé 
úkoly fází implementace a sledování technologického přechodu, mohou být 
potřebné různé změny organizace. Je třeba určit vhodnou vazbu k 
přechodům v oblasti IT. 

Mezi úkoly, které mohou být součástí plánu přechodu organizace, patří: 

Určení zainteresovaných subjektů, které identifikují organizace důležité pro 
správu SOA, a definovat, jak spolu vzájemně spolupracují, aby identifikovali 
změny ve specifických rolích a povinnostech pracovníků v rámci organizací 
definovaných pro identifikaci týmy pro rozvoj a správu, které identifikují 
plány na řešení mezer mezi zdroji nebo talenty zjištěné během definování 
školení a vzdělávání při plánování fází řízení. 

Element Plán přechodu procesů 

Typ BusinessObject 

Popis Plán přechodů procesů obsahuje změny procesů nezbytné k implementaci 
správy SOA. Plán přechodu řízení SOA zahrnuje soubor podrobných činností 
nutných k migraci stávajících procesů řízení, pokud existují, na nově 
definované procesy. To může znamenat definování změn pro implementaci 
v aktuálních procesech a vzdělání u těchto nových procesů. Správce 
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programů by měl být přidělen k zajištění celkového řízení a standardního 
řízení projektu pro přechodný plán procesu řízení SOA. 

Každý krok v přechodovém plánu bude řešit schodek řízení, který byl zjištěn 
v krocích plánování a definování vládnutí. Každý krok bude vytvořen v 
důsledku struktury rozpisu práce, která specifikuje soubor činností, které 
musí být provedeny za účelem nápravy schodku řízení. U každého kroku v 
plánu přechodu lze očekávat: 

Využití "aktiv" správy věcí veřejných, které poskytují informace o 
osvědčených postupech, příkladech, diagramech procesů nebo jiných 
aktivech, jak jsou definovány znalostmi v oblasti řízení stavu techniky, mají 
specifikované role a odpovědnosti mají plán spojený s Implementace plánu 
přechodu. 

Element Plán přechodu technologie 

Typ BusinessObject 

Popis Tento plán obsahuje technologický přechod potřebný k implementaci řízení 
SOA. Plán přechodu technologií řízení SOA obsahuje soubor podrobných 
plánů zavádění a zavádění nezbytné podpory správy a infrastruktury IT. To 
zahrnuje identifikaci podpůrné infrastruktury, jako jsou repozitáře, Registry, 
stroje pro hodnocení politiky a nástroje. Všechny chybějící technologie 
budou potřebovat plány na jejich získání. 

 

Technologický přechodový plán bude muset zahrnovat: 

 

Analýza a návrhy technologických nedostatků v oblasti financování a 
plánování zdrojů plány zavádění technologií pro každou smlouvu o 
architektuře projektu s cílem řídit celkový proces implementace a nasazení 

Element Sbírejte SOA pokyny a standardy 

Typ BusinessProcess 

Popis Účelem této činnosti je shromáždit stávající pokyny SOA. 

Element Sestavte řešení správy 

Typ BusinessObject 

Popis V ideálním případě by řešení správy věcí veřejných měla následovat předem 
definovaná pravidla a postupy založené na definovaných principech a 
normách pro architektonickou správu SOA. Kromě toho by měly být použity 
techniky definované pro provádění a sestavení řešení SOA obecně. To 
zahrnuje realizaci toků, automatizovaných orchestrací a obchodních 
pravidel pro řízení správy věcí veřejných. Zajistit, aby tato řešení dodržovala 
politiky a požadavky správy věcí veřejných. 

Element Vytvoření plánů přechodu 
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Typ BusinessProcess 

Popis Účelem této aktivity je vytvořit sadu plánů přechodu pomocí definovaných 
organizačních úkolů, rolí a procesů pomocí zásad řízení SOA, strategie 
správy SOA a informací o organizaci. 

Existují tři různé plány přechodů, viz následující/navázané datové objekty. 

1.15.15 Diagram: (BA) IDRR - KSeZ / B-Plánovací fáze 

Ve fázi plánu jsou dokumentovány potřeby a priority organizace, společně s úlohou organizace při plnění 
těchto potřeb. Rovněž se hodnotí stav a platnost současné správy organizace a jsou zjišťovány rozdíly. Ze 
všech těchto analýz jsou zdokumentovány vize a strategie řízení SOA a také oblast její působnosti. K 
popisu plánovaných budoucích iterací SGVM lze vytvořit plán správy věcí veřejných. 

 

Element Porozumění struktuře řízení 

Typ BusinessProcess 

Popis Účelem této činnosti je porozumět současným strukturám organizace a 
využít je k pochopení, jak by měl být obecný rámec upraven. Struktury řízení 
podniků, IT a EA jsou zkoumány z pohledu procesů, organizačních a 
technologických hledisek. Pokud existuje struktura řízení SOA nebo Správa 
IT, která by byla užitečná i pro řízení SOA, lze ji použít jako výchozí bod. 
Stávající řídicí body IT a EA by měly být analyzovány pro opakované použití a 
relevantnost v kontextu SOA. 

 

Hlavní úkoly v rámci této činnosti jsou: 

 

Určit zúčastněné strany řízení SOA; to bude zahrnovat některé, které jsou 
relevantní na taktickém výhledu, stejně jako strategické (které mohou 
zahrnovat jinou sadu), prozkoumat současný model řízení čtením stávající 
dokumentace, pohovorů a workshopů se zúčastněnými stranami 

Element Rozvíjet oblast správy SOA 

Typ BusinessProcess 

Popis Účelem této činnosti je stanovit rozsah úsilí o řízení SOA, včetně identifikace 
osob a procesů v organizaci, které budou ovlivněny, a úrovně kontroly, 
která bude uplatňována. To je důležité, protože by mohl existovat zdánlivě 
nekonečný počet řídicích mechanismů (např. kontrolních bodů, politik atd.), 
které by mohly být zavedeny. Tato činnost se zaměřuje na zajištění toho, že 
jsou definovány pouze nezbytné prvky správy, které jsou v rozsahu 
konkrétní doby splatnosti, potřeby a rizika SOA. Oblast působnosti je 
definována zásadami, současnou správou a úrovní vyspělosti. 

Porozumění struktuře řízení Vyhodnocení zralosti SOA Vyvinout vizi a strategii pro

správu SOA

Rozvíjet oblast správy SOA Rozvíjet principy řízení SOA Vyvinout plán řízení SOA
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Element Rozvíjet principy řízení SOA 

Typ BusinessProcess 

Popis Účelem této činnosti je přizpůsobit obecné zásady řízení SOA v rámci 
řídicích principů SOA pro konkrétní organizaci. 

 

Hlavní úkoly v rámci této činnosti jsou: 

 

Validovat obecné zásady řízení SOA podle strategie SOA organizace, její 
zralosti SOA a její organizace, podniku a zásady IT přidat příslušné zásady 
řízení SOA jedinečné pro organizaci vytvoření principu řízení SOA seznam s 
popisy, motivy a důsledky získat souhlas se zásadami řízení SOA od řádných 
zainteresovaných stran (včetně sponzorů programu) 

Element Vyhodnocení zralosti SOA 

Typ BusinessProcess 

Popis Účelem této činnosti je vytvořit pochopení úrovně splatnosti SOA v rámci 
organizace a její připravenost na změnu, která zajistí rámec řízení SOA, je 
definována na úroveň vhodnou pro organizaci. 

 

Když se zvýší úroveň splatnosti, je třeba změnit režim řízení SOA (v průběhu 
sledování a řízený v další iteraci SGVM).  

 

 

 

Posouzení splatnosti umožňuje dobře porozumět, kde je organizace v 
současné době. Komplementární snahou je definovat, kde chtějí být. Tyto 
dvě činnosti mohou sloužit jako vstup pro vytvoření mapy řízení. 

 

OSIMM lze použít k strukturování tohoto hodnocení. Při použití systému 
OSIMM je hodnocena splatnost organizace SOA v rámci sady perspektiv: 

 

Business – zahrnuje to, jak se podnik strukturovala pro změnu (např. zda 
existuje nějaké úsilí týkající se řízení procesů).  

 

    Organizace – zahrnuje několik prvků řízení, včetně hodnocení současných 
schopností řízení SOA (organizace, procesy, technologie).  

 

    Metody – zahrnují techniky používané v aktuálních procesech SOA (od 
počátku k dodání).  

 

    Aplikace – zahrnuje posouzení způsobu, jakým jsou aplikace spravovány 
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jako množina, a údaje týkající se jejich sestavení a údržby.  

 

    Architektura – zahrnuje posouzení základních struktur a vzorů 
ovlivňujících současný technický směr a používané jako základ pro návrhy v 
organizaci.  

 

    Informace – zahrnuje posouzení přístupů k řízení dat a analytických 
informací.  

 

    Infrastruktura – zahrnuje posouzení současných schopností infrastruktury 
na podporu potřebného úsilí SOA. 

 

Úkoly v rámci této činnosti využívají semináře a pohovory k dosažení svých 
cílů. Kromě posouzení splatnosti může být hodnocení připravenosti na 
změnu připraveno také pomocí nástrojů, jako je analýza silných stránek, 
slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT). 

 

Je třeba poznamenat, že ne všechna hodnocení musí zahrnovat všechny 
výše uvedené kategorie. Může se jednat o situace, kdy by bylo 
upřednostňováno zaměření výlučně na organizační perspektivu včetně 
správy věcí veřejných. 

Element Vyvinout plán řízení SOA 

Typ BusinessProcess 

Popis Účelem této činnosti je vyvinout plán řízení SOA, který bude definovat řadu 
iterací cyklu SGVM. První cyklus SGVM by měl zajišťovat praktické počáteční 
zavedení režimu řízení SOA. Jsou definovány další iterace, které nakonec 
realizují vizi řízení SOA. S růstem splatnosti SOA se bude muset tento plán 
řízení SOA vyvíjet. Kromě toho bude muset plán řízení SOA synchronizovat s 
cestovní mapy SOA, jakmile bude nasazena a upravena. 

Element Vyvinout vizi a strategii pro správu SOA 

Typ BusinessProcess 

Popis Účelem této činnosti je vyvinout dlouhodobou vizi správy SOA pro 
organizaci a strategii, která ji má realizovat. 

 

Hlavní úkoly v rámci této činnosti jsou: 

 

Zásady správy SOA a strategie SOA slouží k vytvoření dlouhodobé vize řízení 
SOA pro procesy, organizaci a technologii pro organizaci, která vyvíjí 
strategii na vysoké úrovni pro dosažení této vize. 
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Strategie na vysoké úrovni by měla zahrnovat: 

 

Definice návratných investic v oblasti řízení, definice metrik nezbytných k 
měření hodnoty činností řízení; viz Přehled metrik řízení SOA, příklad 
provedení analýzy strategických iniciativ organizace a jejich vztahu k 
možnému úsilí SOA; To přispěje k vyjasnění priorit v rámci strategie řízení 
SOA 

1.15.16 Diagram: (BA) IDRR - KSeZ / C-Implementační fáze 

Fáze realizace je zodpovědná za umožnění a realizaci řešení správy věcí veřejných, které je stanoveno ve 
fázích plánu a definování. Tato fáze provádí přechodové plány včetně zavádění procesů, organizace a 
technologických aspektů modelu řízení SOA. Na konci této fáze bude řešení SOA připraveno k tomu, aby 
bylo řízeno a řízeno. 
Fáze define obsahuje přechodové plány organizace řízení SOA, přechodový plán procesu řízení SOA a 
plán přechodu technologií řízení SOA. Plán přechodu organizace zahrnuje plány pro provádění 
organizačních změn a případně pro identifikaci buď změny v organizaci, nebo zodpovědné řídící orgán, 
jako je správní rada podniku, která se skládá z vedoucích pracovníků z oblasti podnikání a IT. Plán 
přechodů procesů zahrnuje soubor podrobných činností nutných k migraci stávajících procesů řízení, 
pokud existují, na nově definované procesy. Technologický přechodový plán zahrnuje výběr nástrojů 
řízení SOA, infrastruktury řízení SOA, řízení SOA a metriky organizace. Nejdůležitější je, že z hlediska 
provádění zahrnuje podrobné migrační a implementační plány, které musí být nyní zavedeny. 
 
Efektivní řízení projektů je důležité pro fázi implementace řízení SOA, stejně jako pro jakýkoliv 
strategický projekt. Jelikož se tak bude skládat z provádění stanovených přechodných plánů, je důležité 
vzít v úvahu nejlepší způsob, jakým by se měl tento plán považovat za provádění; To znamená "řízení 
provádění správy věcí veřejných". To by mělo zahrnovat alespoň: 
 
Před zahájením provádění těchto přechodných plánů se vypracují pokyny pro každý projekt provádění.  
 
    Vytvořte plán projektu, který bude řídit celkový proces implementace a nasazení. Během této fáze je 
důležité provádět odpovídající funkce správy věcí veřejných, když je systém implementován a nasazen. 
To zahrnuje určení a uzavírání vhodných dovedností pro provádění plánu přechodu, včetně vývoje, 
testování, rozmístění a vedoucích pracovníků.  
 
    Nezapomeňte si prohlédnout plán přechodu a aktualizovat jej, aby odrážel předběžné získané 
poznatky, nové iniciativy a přístupy. 
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Element Implementace plánu přechodu na řízení SOA 

Typ BusinessProcess 

Popis Plán přechodů procesů je prováděn za účelem skutečného provedení 
kontrolních bodů řízení v řídících procesech a provádění řídících procesů. 

Element Implementace rámec aktiv SOA Governance 

Typ BusinessObject 

Popis Zavést nebo získat nástroje a mechanismy potřebné k podpoře řízení SOA. 
To zahrnuje instrumentace existujících služeb, procesů a prostředků SOA k 
umožnění jejich správy. Nástroje mohou vyžadovat získání, instalaci a 
konfiguraci hardwaru a softwaru. Stejně jako jakýkoliv jiný rozvojový projekt 
lze v rámci podrobných návrhů designu a rozvoje stanovit pravidelnou 
kontrolu pokračujícího dodržování požadavků a politik správy. Vývojové 
nástroje, které modelovacími analýzami a pravidly založenými na zásadách 
podporují průběžné sledování správy věcí veřejných. 

Element Implementace technologického plánu přechodu SOA 
Governance 

Typ BusinessProcess 

Popis Provádění přechodového plánu technologie SOA zahrnuje provedení 
analýzy mezer mezi dostupnou technologií a cílovou technologií. Je třeba 
provést získání a změnu stávajícího systému, aby se zaplnily mezery podle 
plánu přechodu na technologický plán. Během provádění musí tento plán 
provádět odpovídající funkce správy věcí veřejných v době, kdy se systém 
realizuje a nasazuje. Musí rovněž zajistit shodu s definovanou architekturou 

Plán přechodu organizace

Implementace plánu přechodu na řízení

SOA

Implementace technologického plánu

přechodu SOA Governance

Implementace rámec aktiv SOA

Governance

Sestavte řešení správy

Ověření systému

Nasazení

Ověření shody
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implementační projekty a jinými projekty. 

 

Následující úkoly jsou součástí implementace kteréhokoli z těchto plánů 
přechodu: 

• Provádění rámcových aktiv pro řízení SOA 

• Sestavit řešení správy věcí veřejných 

• Ověření systému 

• Nasazení 

 

Provádění ověřování shody uzavírá s prvotním ověřením zavedeného rámce 
pro řízení řešení. Průběžné testování a ověřování shody řešení řízení SOA se 
zásadami a politikami řízení a s prohlubováním řízení SOA bude prováděno 
ve fázi monitorování. 

Element Nasazení 

Typ BusinessObject 

Popis Zavádět řídicí mechanismy, správu infrastruktury IT a politiky správy věcí 
veřejných do různých pracovních prostředí (např. testování, předvýroba, 
výroba). To zahrnuje nasazení zásad správy věcí veřejných do úložiště pro 
průběžné použití během fáze sledování. Zahrnuje také správu informací 
nasazení, registraci, konfiguraci a správu verzí řešení pro řízení SOA a jejich 
uvolnění do výroby pomocí servisních smluv a zásad služeb, které jsou 
nasazeny společně s řešením. 

Element Ověření shody 

Typ BusinessObject 

Popis Zkontrolujte shodu na konci fáze realizace, aby byla zajištěna shoda s 
definovanou architekturou SOA pro správu podle implementačního 
projektu a jiných projektů. Certifikuje služby a řešení jako vyhovující plánům 
IT a obchodních přechodů a plánů migrace. 

Element Ověření systému 

Typ BusinessObject 

Popis Po vytváření rámce pro správu věcí veřejných je třeba ověřit shodu s 
architekturou řešení, zásadami, designem a politikami. Testování by mělo 
zahrnovat stresové testování rámce řízení pro příslušnou kvalitu služby 
(QoS) a soulad s výkonem. 

Element Plán přechodu organizace 

Typ BusinessProcess 

Popis Plán implementace změn a přechodu organizace do cílového stavu je 
prováděn v průběhu času, koordinovaně s plánem přechodů procesů i 
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plánem přechodů technologií. 

Element Sestavte řešení správy 

Typ BusinessObject 

Popis V ideálním případě by řešení správy věcí veřejných měla následovat předem 
definovaná pravidla a postupy založené na definovaných principech a 
normách pro architektonickou správu SOA. Kromě toho by měly být použity 
techniky definované pro provádění a sestavení řešení SOA obecně. To 
zahrnuje realizaci toků, automatizovaných orchestrací a obchodních 
pravidel pro řízení správy věcí veřejných. Zajistit, aby tato řešení dodržovala 
politiky a požadavky správy věcí veřejných. 

1.15.17 Diagram: (BA) IDRR - KSeZ / D-Monitorovací fáze 

Dvě provotní fáze: plánování a definice vytvořily prostor pro řízení a předchozí implementační fáze 
zavedla plány pro přechodné období, včetně rozmístění procesů, organizace a technologií. Aktuálně jsou 
tedy zavedeny jsou spuštěny procesy kontroly shody, které řídí procesy, organizaci a technologie SOA. 
Fáze monitorování je zodpovědná za monitorování řídících a řízených procesů tak, aby bylo možné určit, 
zda je třeba upravit režim řízení SOA. Pokud je třeba jej upravit, musí se zahájit nový iterační cyklus 
SGVM. 
Konkrétně bude třeba, aby fáze sledování posoudila a rozvíjela politiky, postupy, organizace, role a 
povinnosti správy SOA. Zatímco základní potřeba řízení se nezměnila, organizace postupně určuje 
dodatečné milníky platnosti stanovených pravidel, které budou vyžadovat postupné proporcionální 
zvýšování zralosti řízení. Metrika ukáže, jaké aspekty správy SOA fungují a jaké aspekty vyžadují změnu. 
Bez ohledu na to, jak dobře práce byla vykonána v předchozí fázi plánování, definování a implementace 
řízení SOA, musí být správa věcí veřejných a výhody plynoucí ze SOA přístupu životně důležité pro tvorbu 
kvalitních služeb. 
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Element Důsledné nebo opakované nedodržování zásad a standardů 
správy SOA 

Typ BusinessEvent 

Popis Pokud funkce správy SOA zjistí, že existuje model nedodržení příslušných 
politik a standardů, je třeba spustit přezkum vitality. Jsou zásady a 
standardy příliš těsné? Nereálné? Je funkce kompatibility příliš slabá? Chybí 
vedení a neexistuje podpora pro řízení? Správa SOA je sice nemůže nutně 
změnit sama, ale její povinností je tyto výzvy volat k oznámení a jednání. 

Element Monitorovat a vyhodnocovat procesy řízení SOA 

Typ BusinessProcess 

Popis V důsledku shromažďování takových metrik řízení mohou pokračující 
události vynutit změny správy SOA. Metriky si například mohou všimnout, 
že procento zamítnutí pro návrh služby se tlačí nahoru a je nutné zjistit, 
proč a jak jednat. Šetření v tomto případě může ukázat, že toto odmítnutí 
způsobuje určitá politika. Řídící tým by pak musel zvážit, zda je tato politika 

Monitorovat a vyhodnocovat procesy

SOA

Monitorovat a vyhodnocovat procesy

řízení SOA

Monitorovat externí změny

Změny obchodní strategie

Organizační změny

Právní nebo regulační změny

Změna směrnic a norem

Vylepšení technologie

Důsledné nebo opakované nedodržování zásad a

standardů správy SOA

Opakované požadavky na zásady a standardní

výjimky

Monitorovat a vyhodnocovat vývoj
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příliš omezující, nebo zda se musí uskutečnit další vzdělávání. V každém 
případě tyto pravidelné přezkumy určí oblasti zájmu a následná opatření. 

 

Sledování řídících procesů (dodržování, osvobození a komunikace) se také 
neustále stává. Hodnocení se však periodicky stává. tj. týdenní, měsíční, 
čtvrtletní nebo dokonce roční. 

Element Monitorovat a vyhodnocovat procesy SOA 

Typ BusinessProcess 

Popis Jak se konají události správy věcí veřejných, měly by se shromažďovat různé 
metriky, které poskytují informace o kvalitě úkolů, které řídí řízení SOA. 
Vedení a měření cílů pomáhá organizaci posuzovat účinnost úsilí o řízení 
SOA a v případě potřeby další disciplíny. Řízení SOA jako jakákoliv jiná 
disciplína musí nejprve definovat soubor cílů, které se snaží dosáhnout. Měl 
by být definován odpovídající soubor ukazatelů pro měření cílů, které rámec 
řízení usiluje o dosažení. Řízení SOA je zodpovědné za pravidelné 
přezkoumávání těchto metrik a provádění potřebných změn v politikách, 
standardech a procesech správy prostřednictvím iterací cyklu SGVM. 

 

Neustále probíhá sledování metrik řídících procesů, řízení portfolia služeb a 
životního cyklu a také Správa portfolia a životního cyklu řešení. Hodnocení 
se může dít v reálném čase nebo periodicky; tj. týdenní, měsíční, čtvrtletní 
nebo roční. Některé metriky monitorování v reálném čase mohou být 
poskytovány nástroji pro sledování obchodních aktivit SOA. 

Element Monitorovat a vyhodnocovat vývoj SOA pokynů 

Typ BusinessProcess 

Popis Vývoj obecných zásad SOA zahrnuje artikulování a aktualizaci zásad, zásad, 
standardů a pokynů. Tento proces je třeba monitorovat a řídit stejným 
způsobem jako ostatní procesy SOA. Je třeba stanovit metriku, která může 
být pravidelně sledována a vyhodnocována: týdně, měsíčně, čtvrtletně 
nebo ročně. Dostatečné změny těchto pokynů mohou vyvolat iteraci cyklu 
SGVM, aby se řízení v souladu s novými pokyny sbližuje. 

Element Monitorovat externí změny 

Typ BusinessProcess 

Popis Vnější "šoky" mohou vyvolat revizi cesty SOA a odpovídající řízení SOA. Tyto 
aktivační události mohou způsobit úpravu režimu řízení SOA a další iteraci 
SGVM pro jejich implementaci. 

 

Celkově by se měl provést přezkum monitoru pro: 

 

Změny obchodní strategie 
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Organizační změny 

 

Právní nebo regulativní změny 

 

Na palubě a měnit pokyny a standardy 

 

Technologické zlepšení 

 

Důsledné nebo opakované nedodržování zásad a standardů řízení SOA 

 

Opakované požadavky na zásady a standardní výjimky 

Element Opakované požadavky na zásady a standardní výjimky 

Typ BusinessEvent 

Popis Udělení výjimek z pravidel správy věcí veřejných je běžnou situací a pokud 
se používá uvážlivé chování, není důvodem k obavám. Je-li však zjištěn 
opakovaný vzorec výjimek, je třeba přezkoumat vitalitu, aby se mohly klást 
podobné otázky, jak bylo uvedeno výše pro nesoulad. 

Element Organizační změny 

Typ BusinessEvent 

Popis Rozhodnutí se nepochybně změní v důsledku významných organizačních 
změn. Změna organizace by měla vyvolat přezkum postupů řízení a 
odpovídajících rozhodovacích práv. 

Element Právní nebo regulační změny 

Typ BusinessEvent 

Popis Správa SOA by již měla mít proces pro hodnocení a zpracování legislativních 
a politických změn. Taková změna však může mít takový obrovský dopad, že 
je nezbytné přezkoumat současné postupy řízení SOA pro zvýšené kontrolní 
přezkumy. Například, Sarbanes-Oxley (americká státní společnost pro účetní 
reformu a zákon o ochraně investorů 2002) požadoval přísnější auditorské 
postupy ve finančních soustavách. V některých případech mohly být tyto 
audity nové pro proces řízení a měly by vyžadovat přezkum vitalitu a 
následné zavádění nových řídicích procesů. 

Element Vylepšení technologie 

Typ BusinessEvent 

Popis Pokud jde o normy, významná změna technologie může mít za následek 
lepší techniku pro vytváření kvality služeb. Lepší nástroje mohou například 
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pomoci při automatizaci řídicích bodů řízení, což poskytuje dřívější a lepší 
zpětnou vazbu o kvalitě služeb 

Element Změna směrnic a norem 

Typ BusinessEvent 

Popis Nové nebo aktualizované významné oborové standardy by měly spustit 
revizi stávajících standardů používaných SOA. Funkce řízení SOA, jakožto 
vedoucí tohoto přezkumu, by měla být schopna určit, kde jsou nové pokyny 
a normy relevantní, a měly by řídit diskusi a následnou implantaci změn. 

Element Změny obchodní strategie 

Typ BusinessEvent 

Popis Jakákoliv změna obchodní strategie pravděpodobně způsobí aktualizaci 
obchodní vize a možná i změny podnikových procesů. Zatímco stávající 
procesy řízení SOA se pravděpodobně nezmění, je třeba dbát na to, aby 
bylo plánování portfolia služeb správně aktualizováno. Může existovat nové 
plánování a definice správy věcí veřejných, které by se měly přizpůsobit 
změně obchodní strategie. 

1.15.18 Diagram: (AA) IDRR - KSeZ / Inovace a rozvoj katalogu služeb 

Diagram ukazuje detaily aplikační funkce Inovace a rozvoj služeb, která je klíčovou funkcí Katalogu 
Služeb elektronického Zdravotnictví, protože obsahuje Model životních situací pacientů a postupu jejich 
řešení a dále Matici vyspělosti poskytovatelů služeb zdravotnictví ve vazbě na Registr a Katalog SLA 
elektronických služeb elektronického zdravotnictví. 

 

Element 1. Izolovaná sila 
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Typ DataObject 

Popis Propojení neexistuje 

Element 2. Propojeno 

Typ DataObject 

Popis Sila jsou adhoc propojena 

Element 3. Komponenty 

Typ DataObject 

Popis Lze rozlišit jednotlivé komponenty systému 

Element 4. Služby 

Typ DataObject 

Popis Komponenty publikují služby 

Element 5. Kompozitní služby 

Typ DataObject 

Popis Služby jsou skládány do kompozic 

Element 6. Virtualizované služby 

Typ DataObject 

Popis Kompozitní služby jsou virtualizovány 

Element 7. Dynamicky re-konfigurovatelné služby 

Typ DataObject 

Popis Kompozitní virtualizované služby jsou dynamicky za chodu 
rekonfigurovatelné a dají se verzovat  

Element Aplikační služby 

Typ DataObject 

Popis Pohled na aplikační služby poskytované systémům 

Element Architektura 

Typ DataObject 

Popis Pohled na typ použité architektury 

Element Dimenze pohledu na služby centrálních a lokálních systémů 

Typ DataObject 

Popis 7 pohledů na služby 
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Element Dopady na pacienta 

Typ DataObject 

Popis Klasifikace možných dopadů na pacienta - konzumenta služeb (impact 
analysis model) 

Element Funkce nastavení podmínek pro poskytování služeb 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce nastavení vazeb mezi současnou i budoucí Úrovní požadavků 
podmínek, pravidel (SLA) kladených na služby a potřebnou úrovní vyspělosti 
integrace na principech SOA u poskytovatelů služeb. 

Tyto vazby tak při jejich časovém rozlišení (ASIS, TOBE) definují postupné a 
návazné kroky k dosažení stanovené cílové úrovně vyspělosti SOA 
architeketury u poskytovatelů zdravotních služeb. 

Organizace pak lze v tomto systému (Služba - SLA - Úroveň SOA) mezi sebou 
srovnávat, motivovat je a poskytovat jim podklady pro další směry rozvoje. 

Element Funkce nastavení služeb pro řešení situací 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce nastavení vazeb mezi aktuálními i plánovanými službami v Registru 
služeb eZdravotnictví a Modely životních situací a postupu jejich řešení pro 
pacienty a pojištěnce. 

Tyto vazby při jejich časovém rozlišení (ASIS, TOBE) definují postupně 
poptávku po službách poskytovatelů zdravotních služeb, které jsou dnes a 
budou ve se shodě i v budoucnu i při postupném rozšiřování nabídky řešení 
životních situací konzumentů těchto služeb. 

Element Hierarchická struktura rolí a konzumentů služeb 

Typ DataObject 

Popis Datová entita obsahující hierarchickou strukturu rolí a konzumentů služeb 
elektronického zdravotnictví. 

Element Hierarchická struktura rolí a poskytovatelů služeb 

Typ DataObject 

Popis Datová entita obsahující hierarchickou strukturu rolí a poskytovatelů služeb 
elektronického zdravotnictví. 

Element Import agregovaných dat o provozu IS PZS 

Typ ApplicationEvent 

Popis Aplikační funkce zajišťující import dat o provozu elektronických služeb u 
poskytovatelů zdravotnických služeb. 
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Element Informace a data 

Typ DataObject 

Popis Pohled na model uložení informací a dat 

Element Infrastruktura a správa 

Typ DataObject 

Popis Pohled na komponenty a služby správy infrastruktury 

Element Inovace a rozvoj služeb 

Typ ApplicationFunction 

Popis Fáze inovace a rozvoje služeb zkoumá prostřednictvím vyhodnocení 
využívání Životních událostí pacienty a určení stupně vyspělosti Integrace 
poskytovatelů služeb vzájemnou shodu (korelaci). Zjištěné integrační 
nedostatky v pokrytí služeb a/nebo nové potřeby služeb pro pokrytí nových 
životních situací jsou postoupeny, po rozhodnutí o prioritách a za použití 
principů SOA, do fáze Plánování služeb. 

Pro vyhodnocení Zralosti integrace služeb lze použít Model zralosti 
integrace služby Open Group (OSIMM), který specifikuje jak se mají měřit 
úroveň integrace služby a jejich IT procesů a provozních systémů. Navíc 
tento model poskytuje návod, jak dosáhnout potřebné úrovně, které jsou 
nezbytné k realizaci výhod SOA řízení. 

 

Matice OSIMM má sedm rozměrů v sedmi stupních zralosti. Každá úroveň 
zralosti představuje jeden stupeň úrovně zralosti potřebné pro realizaci 
integrace dle SOA. OSIMM může být také použit jako model zralosti SOA. 
Zatímco mnoho technik a postupů SOA se používá k realizaci pouze 
klasického přístupu SOA, OSIMM záměrně zahrnuje nové a rozvíjející se 
techniky pro implementaci služeb, jako je cloud computing apod. 
Rozšiřitelnost rámce OSIMM je určena k tomu, aby poskytla metody pro 
rozšíření základního modelu OSIMM tak, aby obsahovala potřebné oblasti. 

 

Matice OSIMM definuje 7 vertikálních dimenzí reprezentujících rozdílné 
pohledy na organizaci: 

• Business 

• Organization & Governance 

• Method 

• Application 

• Architecture 

• Information 

• Infrastructure & Management 
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a 7 horizontálních SOA úrovní zralosti integrace služeb v organizaci: 

• Silo 

• Integrated 

• Componentized 

• Service 

• Composite Services 

• Virtualized Services 

• Dynamically Re-Configurable Services 

Element Katalog SLA 

Typ DataObject 

Popis Katalog obsahující popis ujednání o úrovni poskytování služeb (SLA), který 
definuje požadavky, podmínky a pravidla pro poskytování a konzumaci 
jednotlivých služeb v Registru služeb eZ. 

Element Klasifikace stupně vyspělosti poskytovatelů služeb 

Typ DataObject 

Popis Datová entita obsahující komplexní informace o stupni vyspělosti 
poskytovatelů elektronických služeb zdravotnictví. 

Element Koncové služby 

Typ DataObject 

Popis Pohled na byznys služby poskytované klientům 

Element Kroky řešení situace 

Typ DataObject 

Popis Popis a sled jednotlivých kroků vedoucích k řešení dané situace 

Element Matice vazeb kontraktů mezi konzumenty, poskytovateli 
služeb a dohodnutými SLA 

Typ DataObject 

Popis Datová entita obsahující matici vazeb konzumentů a poskytovatelů 
navázaná na el. služby zdravotnictví uložené v Registru služeb a na ujednání 
o poskytování těchto služeb (SLA). 

Element Matice vyspělosti poskytovatelů služeb zdravotnictví 
(OSIMM) 

Typ DataObject 

Popis The Open Group Service Integration Maturity Model (OSIMM) Version 2 
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http://www.opengroup.org/soa/source-book/osimmv2/index.htm  

 

Model Open Group SOA Integration Maturity Model (OSIMM) poskytuje 
konzultantům a IT odborníkům prostředky k posouzení úrovně zralosti 
organizace z pohledu Service Oriented Architecture (SOA). 

Definuje proces pro vytvoření plánu pro postupné zavedení a provozování 
integrace na principech SOA, který maximalizuje procesní výhody v každé 
fázi jejich životního cyklu. 

Model se skládá ze sedmi úrovní zralosti (horizontála) a sedmi dimenzí 
uvažování, které představují významné pohledy na procesní a IT 
schopnosti, kde je aplikace zásad SOA nezbytná pro nasazení služeb. 

OSIMM se chová jako kvantitativní model, který pomáhá při hodnocení 
současného stavu a požadovaného budoucího stavu zralosti SOA v 
organizaci/rezortu. 

Element Metody 

Typ DataObject 

Popis Pohled na metody analýzy a modelování služeb 

Element Model životních situací a postupu jejich řešení 

Typ DataObject 

Popis Úplný model životních situací obsahuje dílčí datové entity: 

• jaké události spouští životní situaci (okolnosti), 

• jaké dopady má životní situace na klienta, co pro něj znamená (výčet 
práv a/nebo povinností), 

• jakým způsobem je možné řešit situaci (postup řešení pomocí služeb 
eZ), 

• jaké podmínky musí klient pro úspěšné řešení splnit a jaké vstupy 
potřebuje (informace, formuláře, doklady), 

• s kým životní situaci řeší (konkrétní poskytovatelé služeb) a jaké služby 
elektronického zdravotnictví (z KSeZ) nebo veřejné správy (odkaz na 
Katalog služeb VS v RPP) využívá. 

Element Organizace a řízení 

Typ DataObject 

Popis Pohled na organizaci a řízení 

Element Plánování služeb 

Typ ApplicationFunction 

Popis Plán - Identifikace a analýza základních oblastí správy služeb pro její 
zlepšování. Stanovení cílů / plánu a konkrétní opatření pro navrhované 

http://www.opengroup.org/soa/source-book/osimmv2/index.htm
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přírůstky. Přechozí nasazené přírůstky jsou také hodnoceny z pohledu jejich 
potřebných zlepšení. 

Mezi základní aktivity v této fázi patří: 

• Posouzení vyspělosti poskytovaných služeb 

• Návrh vize a strategie pro oblast SOA řízení 

• Definice rozsahu SOA řízení 

• Stanovení principů SOA řízení 

Element Podmínky a vstupy 

Typ DataObject 

Popis Číselník podmínek a popis jednotlivých vstupních informací pro ztotožnění 
klienta v dané životní situaci. 

Element Provozování služeb 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce pro fázi provozování služeb, která spočívá především ve 
sledování efektivity aktuálně nasazeného režimu řízení SOA, zda splňuje 
svůj zamýšlený účel. Tato fáze může spustit další iteraci SGVM: 

• Sběr metrik z SOA řídícího procesu, 

• Sběr metrik z SOA řízených procesů, 

• Změna plánů pro řídící a řízené procesy. 

Element Registr služeb eZ 

Typ DataObject 

Popis Datová entita realizující model úložiště Registru služeb elektronického 
zdravotnictví. 

Element Tvorba a publikace katalogu služeb 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce pro práci s obsahem katalogu. 

Element Tvorba a publikace životních událostí 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce publikující obsah katalogu. 

Element Typy životních událostí 

Typ DataObject 

Popis Číselník typů spouštěcích událostí, které mohou dostat konzumenta služeb - 
pacienta, do různých životních situací. 
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Element Úroveň integrace centrálních a lokálních systémů 

Typ DataObject 

Popis 7 úrovní integrace 

Element Životní situace pacientů 

Typ DataObject 

Popis Datová entita obsahující strom životních situací ve vazbě na poskytované 
elektronické služby zdravotnictví. 

1.1.1 Připojení k centrálním službám eH 

1.15.18.1 Diagram: (AP) IDRR - Pattern pro editory Autoritativních 
registrů 
Vzorové řešení 
Návrh pro připojení Editora registru eH do prostředí elektronického zdravotnictví a využití 
interoperability služeb. 

 

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 
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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. 
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. 



 

298 

 

 

Element Autoritativní registr poskytovatelů zdravotních služeb (ARPZS) 

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 
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 Krajské úřady, pověřené organizace 

 

  

 

• 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, 
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8. kontaktní a komunikační údaje, například telefonní číslo, adresu 
elektronické pošty nebo identifikátor datové schránky, pokud tyto údaje 
zdravotnický pracovník sdělil 

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 Centrální registr pojištěnců 

Typ ApplicationComponent 

Popis Podle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění je Všeobecná 
Zdravotní Pojišťovna pověřena vedením Registru všech pojištěnců 
všeobecného zdravotního pojištění v České republice, tedy nejen vlastních, 
ale i těch, kteří jsou registrováni u ostatních českých zdravotních pojišťoven. 
Registr obsahuje tyto údaje o pojištěncích: 

• rodné číslo, případně jiné číslo pojištěnce 

• jméno, příjmení, popřípadě rodné příjmení 

• adresu pobytu 

• datum vzniku a zániku pojistného vztahu u příslušné zdravotní 
pojišťovny; u pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát, časové 
období, v němž je plátcem pojistného stát 

• datum odhlášení a přihlášení pojištěnce do zdravotního pojištění v 
České republice 

Element Centrální služby elektronického zdravotnictví 

Typ ApplicationService 

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

 

Kompozitní Centrální služby elektronického zdravotnictví tvoří: 
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• Služby integrace systémů 

• Služby čtení a editace autoritativních údajů 

• Služby ověření a udílení oprávnění a mandátů 

• Služby autentizace pro zajištění bezpečného předávání dat 

• Služby centrální evidence Zdravotnické dokumentace 

• Služby ztotožnění osob a kontroly přístupových oprávnění 

• Služby postupů, výkonů a řízení 

• Služby otevřených dat a statistik 

• Služby prezentace katalogu služeb a životních událostí pacientů 

• Služby poskytování neveřejných dat 

Element CzechPOINT 

Typ ApplicationComponent 

Popis Systém CzP 

Element Editor registru eZ 

Typ BusinessActor 

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

Element eGSB 

Typ ApplicationComponent 

Popis eGovernment Service Bus - komponenta veřejné správy pro integraci 
informačních systémů veřejné správy. 

Element Funkcionality IS Editora registru eH 

Typ ApplicationFunction 

Popis Obecná funkcionality IS Editora registru eH, jedná se o zástupný element 
veškerých funkcí IS Editora eH. 

Element Informační služby Editora registru eH 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby editora registru eH. 

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) 
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• 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 Integrační  

funkce 

Typ ApplicationFunction 

Popis Integrační funkce realizující interoperabilitu služeb elektronického 
zdravotnictví. 

Element ISDS 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém datových schránek 

Element ISZR 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém základních registrů 

Element Katalog služeb  

Typ DataObject 

Popis Katalog služeb elektronického zdravotnictví. 

Element Katalog služeb elektronického zdravotnictví (KSeZ) 

Typ ApplicationComponent 

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

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

Element Klient zdravotních služeb 

Typ BusinessActor 

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

Element Národní bod - NIA 

Typ ApplicationComponent 

Popis Národní bod pro identifikaci, někdy též Národní identitní autorita (NIA) 
umožňuje autentizaci občanů a ověření identity pro následné využívání 

http://www.opengroup.org/soa/source-book/gov/index.htm
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elektronických služeb státu. Občan si může vybírat z různých autentizačních 
služeb (eOP, Jméno+heslo+SMS, v budoucnu též bankovní ID). 

Pro oblast zdravotnictví se bude plně využívat těchto státem garantovaných 
a poskytovaných služeb pro roli Pacient. 

Element Národní Zdravotnický Informační Portál (NZIP) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Portál zajišťuje vizuální rozhraní pro veřejnost, pacienty a pojištěnce, 
zdravotnické pracovníky, pověřené osoby, správce provozu a řízení tvorby 
obsahu portálu. 

 

NZIP je komponenta, která se podílí hlavní měrou na naplnění Strategického 
cíle 1: Zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní zdraví. 

 

Zahrnuje procesy 

• strategické řízení NZIP, 

• zdroje a financování, 

• řízení vztahů s partnery, 

• vlastní proces tvorby obsahu NZIP, 

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

• zajištění technické správy a provozu. 

Element Primární editor autoritativních údajů 

Typ BusinessRole 

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

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

Element 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. 
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Element Rezortní datové rozhraní (RDR) 

Typ ApplicationComponent 

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

Element Rozhraní na eGSB 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci na 
Government Service Bus. 

Element Rozhraní na ISZR 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci s Informačním 
Systémem Základních registrů, čímž zajišťuje volání dílčích služeb Základních 
registrů Obyvatel, Osob, Územní Identifikace a Práv a Povinností pro 
potřeby systému IDRR. 

Element Rozhraní na NIA 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci na NIA 

Element Sekundární editor autoritativních údajů 

Typ BusinessRole 

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

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

Element Služby autentizace pro podporu bezpečné komunikace mezi 
systémy 

Typ ApplicationService 

Popis Skupina autentizačních služeb pro podporu bezpečné komunikace mezi 
systémy 

Element Služby čtení a editace autoritativních údajů 

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

Element Systém editora autoritativních údajů (ISEAÚ) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém Editora autoritativních údajů, prostřednictvím kterého 
Primární nebo Sekundární editor provádí volání Služeb editace 
autoritativních údajů na specifickém rozhraní IDRR za účelem jejich 
zavedení, změny nebo rušení. 

Element Vzdělávací instituce 

Typ BusinessRole 

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

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

Element Zajištění bezpečného předávání zdravotnických dat (BVD) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Bezpečná brána do EU a mezi subjekty eH v ČR 

1.15.18.2 Diagram: (AP) IDRR - Pattern pro Poskytovatele ZS 
Vzorové řešení 
Návrh pro připojení Poskytovatele zdravotnických služeb do prostředí elektronického zdravotnictví a 
využití interoperability služeb. 
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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. 
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 

Informační Systém Poskytovatele Zdravotních

Služeb (IS PZS)

Informační služby PZS

Integrační

funkce

Rezortní datové

rozhraní (RDR)

Služby čtení a editace

autoritativních údajů

CzechPOINT

ISDS

Registr práv a mandátů (RPM)

Katalog služeb elektronického

zdravotnictví (KSeZ)

Sdílení zdravotnické

dokumentace (SZD)

Informační Systém

Autoritativních Registrů (ISAR)

Katalog služeb

Zajištění bezpečného

předávání zdravotnických dat

(BVD)

Služby autentizace pro

podporu bezpečné

komunikace mezi

systémy

PZS

Poskytování zdravotní

péče klientům

Vedení zdravotní

dokumentace pacienta

Zdravotní dokumentace

Listinná Elektronická

Klient zdravotních

služeb

Centrální služby

elektronického

zdravotnictví

Národní Zdravotnický

Informační Portál (NZIP)

Funkcionality IS PZS

IAM PZS

Certifikační autorita resortu

MZČR

Služby vydávání id a

auth. prostředků

Poskytovatel

zdravotnických

služeb

Klinický IS

Právnická osoba

Rozhraní na eGSB

Rozhraní na ISZR ISZR

eGSB

Rozhraní na NIA Národní bod - NIA

SW brána zajišťující provoz

přeshraničních služeb eHealth

(CBeHIS)

Rozhraní na Bránu

NKMeZ

Emergentní záznamy

(EMZ)

Index zdravotnické

dokumentace (IZD)

Autoritativní registr

zdravotnických pracovníků

(ARZP)

Autoritativní registr pacientů

(ARP)

Autoritativní registr

poskytovatelů zdravotních

služeb (ARPZS)

distribuce id a

auten. prostředků

Nahlížení do

Indexu ZD

Poskytnutí

ZD
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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) 

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 
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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 

 

  

 

• Sekundární editor NRPZS – doplňuje údaje 

 ÚZIS ČR, poskytovatel zdravotních služeb, zdravotní pojišťovna 
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• 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 

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.  
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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 Centrální služby elektronického zdravotnictví 

Typ ApplicationService 

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

 

Kompozitní Centrální služby elektronického zdravotnictví tvoří: 

• Služby integrace systémů 

• Služby čtení a editace autoritativních údajů 

• Služby ověření a udílení oprávnění a mandátů 

• Služby autentizace pro zajištění bezpečného předávání dat 

• Služby centrální evidence Zdravotnické dokumentace 

• Služby ztotožnění osob a kontroly přístupových oprávnění 

• Služby postupů, výkonů a řízení 

• Služby otevřených dat a statistik 

• Služby prezentace katalogu služeb a životních událostí pacientů 

• Služby poskytování neveřejných dat 

Element Certifikační autorita resortu MZČR 

Typ ApplicationComponent 

Popis Elektronický podpis je nezbytnou součástí systému ochrany před zneužitím 
údajů ve zdravotnictví a autorizuje obsah podepsaného dokumentu. Měl by 
být pro všechny sjednocen na stejnou úroveň.  

Zákon o zdravotních službách v § 54 stanoví povinnost zdravotnického 
pracovníka nebo jiného odborného pracovníka každý zápis do ZD vedené 
v elektronické podobě opatřit identifikátorem záznamu; samotný zápis 
obsahuje nezměnitelné, nezpochybnitelné a ověřitelné údaje, kterými jsou 
datum provedení zápisu a identifikační údaje zdravotnického pracovníka 
nebo jiného odborného pracovníka, který záznam provedl. Například 
elektronická preskripce elektronický podpis vyžaduje při každé aktivní 
operaci – vystavení, opravě eReceptu, výdeji, opravě výdeje eReceptu.  

eIDAS uvádí:  

• Nutnost využít pro kvalifikovaný podpis kvalifikovaného prostředku. 
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• Kvalifikovaný prostředek je certifikovaný podle příslušných technických 
norem uvedených v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2016/650 ze 
dne 25. dubna 2016, kterým se stanoví normy pro posuzování 
bezpečnosti kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických 
podpisů a pečetí podle čl. 30 odst. 3 a čl. 39 odst. 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním 
trhu a je uveden v seznamu kvalifikovaných prostředků. 

Z § 5 a § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce“) navazujícího na 
výše uvedené nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) vyplývá, že:  

• Veřejnoprávní podepisující (což zdravotnický pracovník při poskytování 
zdravotních služeb není) musí od 19. září 2018 k podepisování 
elektronickým podpisem (podepisuje-li elektronický dokument, kterým 
právně jedná) použít pouze kvalifikovaný elektronický podpis. 

• Od 19. září 2018 musí celá veřejná správa používat pouze: kvalifikované 
elektronické podpisy, kvalifikované elektronické pečeti a kvalifikovaná 
elektronická časová razítka 

• Kvalifikovaný elektronický podpis, pečeť či časové razítko musí být 
založen na kvalifikovaném elektronickém prostředku nebo kvalifikované 
službě. 

MV ve svých metodických materiálech uvádí, že kvalifikovaní poskytovatelé 
služeb vytvářejících důvěru oznamují MV prostředky, na které certifikát pro 
kvalifikovaný podpis elektronický podpis vydávají. Z hlediska dostupnosti 
prostředků pro vytváření kvalifikovaného podpisu se v ČR nyní obecně liší 
PZS - lůžkové a nelůžkové péče.  

Většina lůžkových PZS v ČR (převážně velcí a střední PZS) se rozhodla 
vybavit své zaměstnance prostředky pro vytváření kvalifikovaného podpisu 
na bázi kvalifikovaného prostředku a odpovídajícího certifikátu. Jedná se o 
elektronický podpis s nejvyšší mírou důvěry. PZS takto ve velké míře 
vybavila pouze ty zaměstnance, kteří provádějí ePreskripci. 

  

Naopak většina zdravotníků nelůžkových PZS, zejména v primární péči, 
zachovala pouze zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném 
certifikátu pro elektronický podpis. Jedná se o elektronický podpis založený 
na certifikátu, který je vydán akreditovanou certifikační autoritou, ale není 
povinností klíč certifikátu uložit do kvalifikovaného prostředku. Certifikáty 
jsou v obou případech vydávány certifikovanými institucemi za poplatek 
s omezenou roční platností. 

 

Ve zdravotnictví působí PZS, která budou v některých případech jednat jako 
veřejnoprávní instituce (veřejnoprávní podepisující dle § 5 zákona o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce), které musí při 
podepisování dokumentů, kterým se právně jedná, používat kvalifikovaný 
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elektronický podpis. Citace ze zákona: „K podepisování elektronickým 
podpisem lze použít pouze kvalifikovaný elektronický podpis, podepisuje-li 
elektronický dokument, kterým právně jedná,  

a) stát, územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená zákonem nebo 
právnická osoba zřízená nebo založená státem, územním samosprávným 
celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem (dále jen "veřejnoprávní 
podepisující"), nebo  

b) osoba neuvedená v písmenu a) při výkonu své působnosti.“ 

Zároveň ve zdravotnictví působí i jiní PZS zřízené fyzickou či právnickou 
osobou. Bylo by vhodné, stejně jako v případě identifikace, pracovat na 
sjednocení úrovně elektronického podpisu napříč PZS ve zdravotnictví a 
stanovení závazných pravidel pro používání úrovně elektronického podpisu 
v situacích, kdy se nejedná o právní jednání.  

 

Závěr k elektronickému podpisu: Zákon zavede možnost vydávat a využívat 
rezortní prostředky s vysokou nebo značnou úrovní záruky pro elektronický 
podpis, které mohou být uznávány dalšími rezorty, kde to bude vhodné 
(MPSV, ČSSZ). Zároveň umožní dále využívat i dostupné a v praxi rozšířené 
kvalifikované prostředky pro elektronický podpis. 

Element CzechPOINT 

Typ ApplicationComponent 

Popis Systém CzP 

Element eGSB 

Typ ApplicationComponent 

Popis eGovernment Service Bus - komponenta veřejné správy pro integraci 
informačních systémů veřejné správy. 

Element Emergentní záznamy (EMZ) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Aplikační komponenta zajišťující funkce vložení a výpis emergentního 
záznamu 

Element Funkcionality IS PZS 

Typ ApplicationFunction 

Popis Obecná funkcionality IS PZS, jedná se o zástupný element veškerých funkcí 
IS PZS. 

 

Element IAM PZS 

Typ ApplicationComponent 
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Popis Systém poskytovatele zdravotních služeb, který zajišťuje autentizaci a 
správu přístupů zdravotnických pracovníků k informačnímu systému 
poskytovatele zdravotních služeb.  

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 Informační Systém Poskytovatele Zdravotních Služeb (IS PZS) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém poskytovatele zdravotních služeb, kterým přistupuje k 
centrálním službám elektronického zdravotnictví. 

Z pohledu lokálního lékaře se dále jedná o systémy, které vedou dle platné 
legislativy Zdravotnickou dokumentaci pacienta, kterou jsou schopny 
poskytnout jako záznamy prostřednictvím rozhraní (v případě OpenNCPe ve 
formátu MeDocs). 

Element Integrační  

funkce 

Typ ApplicationFunction 

Popis Integrační funkce realizující interoperabilitu služeb elektronického 
zdravotnictví. 

Element ISDS 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém datových schránek 

Element ISZR 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém základních registrů 
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Element Katalog služeb  

Typ DataObject 

Popis Katalog služeb elektronického zdravotnictví. 

Element Katalog služeb elektronického zdravotnictví (KSeZ) 

Typ ApplicationComponent 

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

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

Element Klient zdravotních služeb 

Typ BusinessActor 

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

Element Klinický IS 

Typ ApplicationComponent 

Popis Aplikační komponenta Klinický informační systém pokrývá provoz 
klinických pracovišť řadou navzájem propojených modulů, umožňujících 
vedení zdravotní dokumentace a některých provozních činnosti na 
jednotlivých klinických pracovištích. Produkt zajišťuje zadání potřebných 
administrativních a autoritativních údajů, pořizování výkazových a 
statistických dat, podporuje činnost lékařů a sester při dokumentaci 
zdravotního stavu pacienta 

Element Národní bod - NIA 

Typ ApplicationComponent 

Popis Národní bod pro identifikaci, někdy též Národní identitní autorita (NIA) 
umožňuje autentizaci občanů a ověření identity pro následné využívání 
elektronických služeb státu. Občan si může vybírat z různých autentizačních 
služeb (eOP, Jméno+heslo+SMS, v budoucnu též bankovní ID). 

Pro oblast zdravotnictví se bude plně využívat těchto státem garantovaných 
a poskytovaných služeb pro roli Pacient. 

Element Národní Zdravotnický Informační Portál (NZIP) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Portál zajišťuje vizuální rozhraní pro veřejnost, pacienty a pojištěnce, 
zdravotnické pracovníky, pověřené osoby, správce provozu a řízení tvorby 
obsahu portálu. 

 

NZIP je komponenta, která se podílí hlavní měrou na naplnění Strategického 

http://www.opengroup.org/soa/source-book/gov/index.htm
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cíle 1: Zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní zdraví. 

 

Zahrnuje procesy 

• strategické řízení NZIP, 

• zdroje a financování, 

• řízení vztahů s partnery, 

• vlastní proces tvorby obsahu NZIP, 

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

• zajištění technické správy a provozu. 

Element Poskytovatel zdravotnických služeb 

Typ BusinessRole 

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

Element Právnická osoba 

Typ BusinessActor 

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

Element PZS 

Typ BusinessActor 

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

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. 
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Element Rozhraní na Bránu NKMeZ 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní na bránu Národního kontaktního místa elektronického 
zdravotnictví 

Element Rozhraní na eGSB 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci na 
Government Service Bus. 

Element Rozhraní na ISZR 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci s Informačním 
Systémem Základních registrů, čímž zajišťuje volání dílčích služeb Základních 
registrů Obyvatel, Osob, Územní Identifikace a Práv a Povinností pro 
potřeby systému IDRR. 

Element Rozhraní na NIA 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci na NIA 

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 Služby autentizace pro podporu bezpečné komunikace mezi 
systémy 

Typ ApplicationService 

Popis Skupina autentizačních služeb pro podporu bezpečné komunikace mezi 
systémy 

Element Služby čtení a editace autoritativních údajů 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby vydávání id a auth. prostředků 

Typ ApplicationService 

Popis Služba certifikační autority resortu MZČR, která zajišťuje vydávání 
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autentizačních prostředků. 

Element SW brána zajišťující provoz přeshraničních služeb eHealth 
(CBeHIS) 

Typ ApplicationComponent 

Popis SW brána zajišťující provoz přeshraničních služeb eHealth (CBeHIS) 

Element Zajištění bezpečného předávání zdravotnických dat (BVD) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Bezpečná brána do EU a mezi subjekty eH v ČR 

1.15.18.3 Diagram: (AP) IDRR - Pattern pro Provozovatele OZZ 

Vzorové řešení 
Návrh pro připojení Provozovatele OZZ do prostředí elektronického zdravotnictví a využití 
interoperability služeb. 

 

Element Centrální služby elektronického zdravotnictví 

Typ ApplicationService 
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318 

 

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

 

Kompozitní Centrální služby elektronického zdravotnictví tvoří: 

• Služby integrace systémů 

• Služby čtení a editace autoritativních údajů 

• Služby ověření a udílení oprávnění a mandátů 

• Služby autentizace pro zajištění bezpečného předávání dat 

• Služby centrální evidence Zdravotnické dokumentace 

• Služby ztotožnění osob a kontroly přístupových oprávnění 

• Služby postupů, výkonů a řízení 

• Služby otevřených dat a statistik 

• Služby prezentace katalogu služeb a životních událostí pacientů 

• Služby poskytování neveřejných dat 

Element CzechPOINT 

Typ ApplicationComponent 

Popis Systém CzP 

Element eGSB 

Typ ApplicationComponent 

Popis eGovernment Service Bus - komponenta veřejné správy pro integraci 
informačních systémů veřejné správy. 

Element EHR strukturovaný záznam 

Typ DataObject 

Popis EHR strukturovaný záznam 

Element Elektronická zdravotní dokumentace (EZD) 

Typ DataObject 

Popis Elektronická zdravotní dokumentace (EZD) 

Element Funkcionality IS OZZ 

Typ ApplicationFunction 

Popis Obecná funkcionality IS OZZ, jedná se o zástupný element veškerých funkcí 
IS OZZ. 

Element Index zdravotnické dokumentace (IZD) 

Typ ApplicationComponent 
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Popis Centrální Index zdravotnické dokumentace 

Element Informační Systém Poskytovatele Zdravotních Služeb (IS PZS) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém poskytovatele zdravotních služeb, kterým přistupuje k 
centrálním službám elektronického zdravotnictví. 

Z pohledu lokálního lékaře se dále jedná o systémy, které vedou dle platné 
legislativy Zdravotnickou dokumentaci pacienta, kterou jsou schopny 
poskytnout jako záznamy prostřednictvím rozhraní (v případě OpenNCPe ve 
formátu MeDocs). 

Element Integrační  

funkce 

Typ ApplicationFunction 

Popis Integrační funkce realizující interoperabilitu služeb elektronického 
zdravotnictví. 

Element ISDS 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém datových schránek 

Element ISZR 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém základních registrů 

Element Katalog služeb  

Typ DataObject 

Popis Katalog služeb elektronického zdravotnictví. 

Element Katalog služeb elektronického zdravotnictví (KSeZ) 

Typ ApplicationComponent 

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

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

Element Klient zdravotních služeb 

Typ BusinessActor 

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

http://www.opengroup.org/soa/source-book/gov/index.htm
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Element Národní bod - NIA 

Typ ApplicationComponent 

Popis Národní bod pro identifikaci, někdy též Národní identitní autorita (NIA) 
umožňuje autentizaci občanů a ověření identity pro následné využívání 
elektronických služeb státu. Občan si může vybírat z různých autentizačních 
služeb (eOP, Jméno+heslo+SMS, v budoucnu též bankovní ID). 

Pro oblast zdravotnictví se bude plně využívat těchto státem garantovaných 
a poskytovaných služeb pro roli Pacient. 

Element Národní Zdravotnický Informační Portál (NZIP) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Portál zajišťuje vizuální rozhraní pro veřejnost, pacienty a pojištěnce, 
zdravotnické pracovníky, pověřené osoby, správce provozu a řízení tvorby 
obsahu portálu. 

 

NZIP je komponenta, která se podílí hlavní měrou na naplnění Strategického 
cíle 1: Zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní zdraví. 

 

Zahrnuje procesy 

• strategické řízení NZIP, 

• zdroje a financování, 

• řízení vztahů s partnery, 

• vlastní proces tvorby obsahu NZIP, 

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

• zajištění technické správy a provozu. 

Element Osobní zdravotnický záznam (OZZ) 

Typ DataObject 

Popis Osobní zdravotnický záznam provozovatele OZZ. 

Element Právnická osoba 

Typ BusinessActor 

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

Element Procesy řízení a správy OZZ 

Typ BusinessProcess 

Popis Procesy provozovatelů OZZ podpořeny informačním systémem OZZ. 
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Element Provozovatel OZZ 

Typ BusinessActor 

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

Element Provozovatel systému sdílení OZZ 

Typ BusinessRole 

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

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 Rozhraní na Bránu NKMeZ 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní na bránu Národního kontaktního místa elektronického 
zdravotnictví 

Element Rozhraní na eGSB 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci na 
Government Service Bus. 

Element Rozhraní na ISZR 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci s Informačním 
Systémem Základních registrů, čímž zajišťuje volání dílčích služeb Základních 
registrů Obyvatel, Osob, Územní Identifikace a Práv a Povinností pro 
potřeby systému IDRR. 

Element Rozhraní na NIA 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci na NIA 
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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 Sdílený souhrn pacienta (SOP) 

Typ DataObject 

Popis Sdílený souhrn pacienta (SOP) 

Element Služby autentizace pro podporu bezpečné komunikace mezi 
systémy 

Typ ApplicationService 

Popis Skupina autentizačních služeb pro podporu bezpečné komunikace mezi 
systémy 

Element Systém sdílení osobního zdravotního záznamu (SS_OZZ) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Systém zajišťující ukládání a sdílení osobních zdravotních záznamů pacientů. 

Element Zajištění bezpečného předávání zdravotnických dat (BVD) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Bezpečná brána do EU a mezi subjekty eH v ČR 

1.15.18.4 Diagram: SOA 
Vzorové konceptuální schéma integrace komponent, které typická integrační platforma vzájemně 
propojuje. 



 

323 

 

 

Element BPM 

Typ ApplicationComponent 

Popis Komponenta BPM poskytuje funkcionality a nástroje pro řízení komplexních 
procesů a pro budování procesně orientovaných agendových nebo 
editorských aplikací. 

Komponenta BPM zajišťuje běh dlouho trvajících procesů zahrnujících 
uživatelské interakce. Za tímto účelem bývá definována funkcionalita pro 
návrh, vytváření a prezentaci webových aplikací zprostředkujících 
uživatelské vstupy v procesu. Procesy je možné navrhovat v grafickém 
prostředí, a zároveň přímou editací definičních souborů. Uživatelské 
webové rozhraní procesních aplikací typický je integrováno do portálového 
řešení. Koncový uživatel je odstíněn do procesní platformy BPM a netuší 
(nemá tušit), zda logiku vykonává Platforma BPM nebo jiná komponenta. 

Element Designer služeb 

Typ ApplicationComponent 

Síťová vrstva

DMZ

Konzument služeb Konzument služeb Poskytovatel služeb Poskytovatel služeb

Monitoring

ESB

BPM

SOA DBHistorický archiv DB

Historický archiv

Designer služeb

Registr služeb

Designer služeb DB
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Popis Návrh a definici nových služeb je možné vytvářet jak přímou editací 
zdrojových souborů, tak i pohodlněji s využitím specializovaného grafického 
nástroje. Tímto nástrojem lze vytvářet definice nových služeb či modifikovat 
definice služeb existujících na všech komunikačních úrovních sběrnice ESB. 

V rámci návrhu lze využít existující komponenty služeb evidované v 
centrálním registru služeb či navrhnout nové komponenty služby dle 
specifických požadavků implementované služby. Designér služeb pro 
nejvyšší komunikační vrstvu podporuje návrh Workflow služeb a v jazyce 
BPEL/BPMN. 

Element Designer služeb DB 

Typ ApplicationComponent 

Popis Databáze určena pro registr služeb. 

Element DMZ 

Typ Boundary 

Popis DMZ (anglicky demilitarized zone) je v počítačové bezpečnosti fyzická nebo 
logická podsíť, která je z bezpečnostních důvodů oddělena od ostatních 
zařízení. Jsou v ní umístěny služby, které jsou k dispozici většinou z celého 
Internetu. Účelem DMZ je přidání další bezpečnostní vrstvy v LAN (lokální 
sítě). To znamená, že případný útočník získá přístup pouze k zařízení, které 
je v DMZ, ale zbytek lokální sítě je v bezpečí. Jméno je odvozeno z termínu 
„demilitarizovaná zóna“, což je oblast mezi státy, ve které nejsou povoleny 
žádné vojenské akce. 

Element ESB 

Typ ApplicationComponent 

Popis Komunikační vrstva ESB je centrální komponentou zajišťující přenos zpráv 
mezi Poskytovatelem a Konzumentem služeb. ESB zprostředkovává 
komunikaci a provádí konverzi mezi formáty a protokoly vstupních 
požadavků vznesených příjemci služby a formáty a protokoly požadovanými 
Poskytovateli služby. Pro komunikaci mezi jednotlivými příjemci a 
Poskytovateli služby není třeba individuálně dojednávat komunikační 
rozhraní. ESB zajišťuje transparentnost komunikace poskytnutím 
univerzálního komunikačního rozhraní. Příjemci služeb nemusí znát adresu 
komunikačního rozhraní Poskytovatelů služeb. Adresovatelnost požadované 
služby a směrování zpráv zajišťuje ESB. 

Komunikační sběrnice ESB musí být (a typický bývá) připravena nejen na 
přenos datových zpráv, ale i objemných souborů v řádu stovek MB bez 
dopadu na probíhající on-line komunikaci. Soubory jsou v průběhu přenosu 
uloženy v dočasném úložišti ESB a vlastní zprávou je přenášen pouze odkaz 
na umístění souboru. ESB dále volitelně zajišťuje bezpečnost a integritu 
dokumentů. Všichni oprávnění Konzumenti služby, jež obdrželi odpověď s 
odkazem na soubor (případně jiný autorizační prvek, např. řetězec znaků), 
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mají přístup k souboru v dočasném úložišti. Poskytovatel služby v odpovědi 
typicky určuje, po jak dlouhou dobu bude soubor v dočasném úložišti 
uložen. Po uplynutí nastavené doby ESB zajistí odmazání souboru z 
dočasného úložiště. Řešení musí obsahovat funkcionalitu obsluhující 
případné kolize v podobě současného přístupu k souboru a mazání souboru. 
Pro obsluhu dočasných souborů je možné nastavit jiné politiky, např. může 
být soubor odmazán okamžitě po vyzvednutí prvním z příjemců. 
Funkcionalita přenosu souborů umožňuje volitelně zabezpečit přenos 
souboru SSL šifrováním a volitelně garantovat integritu souborů. Dle 
specifických požadavků Poskytovatelů a Konzumentů může být využito i 
šifrování a podepisování dokumentů. 

ESB bude dále zajišťovat vzájemnou komunikaci a doručování řídicích zpráv 
ETL úloh mezi jednotlivými systémy ETL. ESB bude v roli prostředníka, kdy 
Konzument prostřednictvím volání rozhraní požádá o zajištění přenosu dat 
ze systému Poskytovatele. spustí ETL úlohu, která zajistí přenos dat z 
Poskytovatelského systému do datové úschovny. Následně informuje 
Konzumenta služby o existenci připravených dat v datové úschovně. 
Konzument služby následně volá rozhraní s požadavkem na spuštění ETL 
úlohy pro import dat do systému Konzumenta. Pro spouštění ETL úloh 
budou v řešení připraveny dedikované služby. Systémy Konzumentů a 
Poskytovatelů nebudou mít přímý přístup k ETL komponentě a ETL úlohám. 
Jednotlivé ETL úlohy budou volat prostřednictvím služeb. Systém bude 
garantovat doručení dat od Poskytovatelů ke Konzumentům. 

ESB typicky poskytuje podporu pro automatizované kontroly integrity a 
kvality dat. Všechny úlohy pro kontrolu integrity a kvality dat jsou řízeny 
prostřednictvím ESB. 

V rámci ESB by měly být jednotlivé úlohy zajišťovány komponentami 
navrženými dle standardů SCA (Service Component Architecture). 

Element Historický archiv 

Typ ApplicationComponent 

Popis Historický archiv uchovává informací o 

• všech datových výměnách realizovaných řešením, 

• událostech a chybách detekovaných v rámci dohledu běhových 
prostředí a provozního dohledu služeb. 

Element Historický archiv DB 

Typ ApplicationComponent 

Popis Databáze určena pro historických archiv. 

Element Konzument služeb 

Typ BusinessActor 

Popis Konzument služeb a uživatel služeb 
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Element Konzument služeb 

Typ ApplicationComponent 

Popis Aplikační komponenta konzumenta služeb. 

Element Monitoring 

Typ ApplicationComponent 

Popis Komponenta zajišťuje dohled prostředí SOA platformy, provozní dohled 
služeb a statistický dohled realizovaných volání služeb. 

Neagregované monitoring informace o realizovaných voláních, zprávách, 
transakcích, procesech na všech komunikačních úrovních jsou typicky 
přenášeny do komponenty Historický archiv, kde jsou skladovány a 
zpřístupněny pro následný reporting a analýzy (optimalizace 
architektury/výkonu). O každém volání, zprávě, transakci či procesu je 
doporučené evidovat následující informace: 

• datum a čas (v ms) zahájení volání / zaslání zprávy, 

• datum a čas ukončení volání /obdržení odpovědi, 

• identifikace komunikujících stran, 

• výsledek volání, 

• počet opakovaných volání, výše uvedené parametry pro každé z nich, 

• další volitelné detaily volání včetně informací z hlavičky či těla zpráv. 

 

Nastavení archivace zpráv umožňuje omezit i velikost některých elementů 
tak, aby nebyly přenášeny celé zprávy a nedošlo k zahlcení Historického 
archivu (neposílá se Payload zprávy). 

Do monitoringu jsou ze všech komunikačních vrstev předávány informace o 
provozních alarmech, bezpečnostních alarmech a aktuálních dostupnostech 
a stavech komponent a služeb. Monitoring dále aktivně monitoruje 
výkonnostní a kapacitní metriky jednotlivých toků nebo služeb a generuje 
alarmy v případě překročení prahových hodnot. Parametry monitoringu lze 
pro služby nastavit v grafickém návrháři služby, kde je možné určit měřící 
body a detailní parametry měření. 

Element Poskytovatel služeb 

Typ BusinessActor 

Popis Poskytovatelé služeb. 

Element Poskytovatel služeb 

Typ ApplicationComponent 

Popis Aplikace poskytující služby. 

Element Registr služeb 
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Typ ApplicationComponent 

Popis Registr služeb poskytuje informace o dostupných komponentách SOA 
architektury. Registr obsahuje katalog služeb a komponent, jejich specifikaci 
a metadata.  

Konzument využívá registr služeb k vyhledání jemu dostupných služeb a 
komponent a k získání specifikace nezbytné pro pochopení jakým způsobem 
a s jakými parametry je třeba službu volat. Obsaženy jsou informace o 
funkcionalitách poskytovaných jednotlivými službami. Vývojáři nových 
služeb před návrhem nových služeb mohou jednoduše prohledat registr, 
zda již neexistuje služba vyhovující jejich požadavkům, čímž je zabráněno 
nechtěné duplicitě služeb. 

Registr služeb typicky podporuje řízení životního cyklu všech evidovaných 
komponent. O každé evidované komponentě uchovává informace, v jakém 
stavu z pohledu nasazení se komponenta nachází (ve vývoji, v testu, v 
produkci), verze jednotlivých komponent a dynamický odkaz na poslední 
zveřejněnou verzi komponenty určenou pro využití v rámci implementace 
služeb. Registr služeb je přístupný nejen samotným servisním 
komponentám prostřednictvím aplikačního rozhraní, ale i vybraným 
uživatelům využitím obsaženého webového rozhraní. Oprávnění uživatelé 
tak mohou mít možnost získat další informace o komponentách, jako jsou 
přehledy změn komponent, doporučení pro využití komponent, závislosti 
komponent, informace o využití komponent. 

Element Síťová vrstva 

Typ Boundary 

Popis Síťová konektivita a zajištění služeb integrační platformy. 

Element SOA DB 

Typ ApplicationComponent 

Popis Databáze - úložiště služeb, architektonických elementů a vazeb Servisně 
Orientované Architektury 
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Web strategie: http://www.nsez.cz 
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