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Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

AP Akční plán NSeZ 2016–2020 

ICT Informační a komunikační technologie 

AS-IS Stávající stav 

EA Enterprise Architektura 

HL High-level 

IHE Integrating the Healthcare Enterprise 

KA4 Klíčová Aktivita 4 

LL Low-level 

MV Ministerstvo vnitra 

NAP Národní architektonický plán 

NSeZ Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR 

OHA Odbor hlavního architekta eGovernmentu 

TO-BE Kýžený stav 

TOGAF The Open Group Architecture Framework 

ÚZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

VH Výchozí hodnota 

WHO Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) 

  



 

 

Strana 5 
Zavedení metod a standardů řízení kvality specifických pro elektronizaci zdravotnictví 

Metodika pro řízení architektonické změny 

 

1  
 
 

Úvod 
 

1.1. Účel a cíl Metodiky 

1.2. Východiska tvorby Metodiky 

1.3. Komu je Metodika určena 

1.4. Kontext vzniku Metodiky 

1.5. Struktura a použití Metodiky 

1.6. Závaznost a aktualizace Metodiky 

1.7. Další důležité informace a upozornění  

Úvod 
Architektonický 

rámec 

Řízení 
architektonické 

změny 
Governance Úvod 



 

 

Strana 6 
Zavedení metod a standardů řízení kvality specifických pro elektronizaci zdravotnictví 

Metodika pro řízení architektonické změny 

 

1 Úvod 

 

 Účel a cíl Metodiky 

Účelem Metodiky je definice a standardizace řízení procesu architektonické změny a dále poskytnutí návodného seznamu 

činností, jakým způsobem zvolenou změnu popsat, aby byla řádně zdokumentována za užití schválených a opakovatelných 

pravidel vycházejících z dokumentů ukotvujících Enterprise architekturu resortu MZČR (WHO toolkit (1), NAP (2) a další). 

Metodika slouží k základnímu účelu spojenému s provedením architektonické změny zobrazeným v obrázku 1.  

Pro efektivní řízení architektonických změn a zajištění jejich 

interoperability v prostředí s velkým počtem informačních systémů 

v resortu je třeba definovat a ukotvit architektonický rámec a 

zodpovědnosti v něm, viz kapitola 2. Architektonický rámec definuje 

využití modelovacích jazyků, principů, sdíleného úložiště a sdílených 

modelů.  

Cílem Metodiky je: 

▪ Vymezit architektonický rámec, tedy rozsah organizace a 
technologické prostředky a nástroje pro údržbu modelů. 

▪ Definovat postup pro vytvoření Návrhu na architektonickou změnu, jeho dokumentaci a schválení. 

▪ Vymezit role a odpovědnosti vstupující do postupu řízení architektonické změny. 

▪ Definovat dokumenty, které v rámci procesu vznikají. 

▪ Doplnit a konkretizovat Metodiku tvorby, správy a užití Enterprise Architektury v resortu Ministerstva 
zdravotnictví ČR (3). 

 

Obrázek 1 Životní cyklus Návrhu na změnu po schválení dokumentace, vlastní zpracování 

 Východiska tvorby Metodiky 

Následující tabulka zobrazuje přehled základních dokumentů, metodik a strategií, které vstupují do procesu vytváření a 

řízení architektonické změny a měly by být zohledněny dle závislosti na typu a rozsahu změny. Jednotlivé vztahy dále 

popisují kapitoly 1.2.1. a 1.2.2. této Metodiky.  

 

 

V této kapitole jsou popsáni hlavní uživatelé Metodiky řízení architektonické změny (dále v dokumentu pouze 

„Metodiky“), je představen kontext jejího vzniku, popis struktury jednotlivých částí Metodiky a jejího použití. Kapitola 

popisuje závaznost Metodiky a její aktualizace, účel a cíle dokumentu. Dále je v kapitole definována role Metodiky v 

kontextu Národní strategie elektronického zdravotnictví. Současně jsou popsány další důležité informace a pokyny pro 

využití Metodiky.  

Interoperabilita je schopnost vzájemné spolupráce, 
poskytování služeb, dosažení vzájemné součinnosti. 
Termín se používá nejen pro spolupráci jednotlivých 
informačních systémů, ale i nižších celků, například 
aplikačních komponent nebo i nastavených procesů 
v rámci resortu. Začlenění aspektů interoperability 
do procesu zpracování Business Case se nachází 
v Metodice zpracování Business Case, kapitola 5 (4). 
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Dokument/Předpis Vztah k této Metodice 

Metodika tvorby, správy a užití Enterprise 

architektury (3) 

Jedná se o Framework TOGAF uzpůsobený pro potřeby MZČR. Z této Metodiky jsou 

čerpány například referenční modely, či popisy Enterprise, Solution a Technologické 

architektury. Metodika řízení architektonické změny konkretizuje Metodiku tvorby, 

správy a užití Enteprise architektury pro potřeby MZČR a jeho podřízených organizací. 

Metodika tvorby Business Case MZČR (2) 
V této Metodice jsou konkretizovány některé případy inicializace architektonických 

změn při vytváření Business Case. 

Metodika pro monitorování a hodnocení 

elektronického zdravotnictví (5) 

Metodika zajišťuje standardizaci postupů v měření elektronizace zdravotnictví, tedy 

slouží pro sběr a dat a jejich vyhodnocení v rámci pravidelné revize architektury. 

Pravidla, standardy, běžící a plánované 

projekty 

Při uvažování architektonické změny je třeba brát v potaz platné verze předpisů a 

dokumentů, viz kapitola 1.2.3. Následně při plánování je potřeba brát zřetel na 

plánované a běžící projekty. 

Dokumenty elektronického zdravotnictví 

Jedná se o dokumenty Elektronického zdravotnictví ČR, Mezinárodní praxe a 

Elektronizace státní správy. Vztah jednotlivých dokumentů k této Metodice je popsán 

v kapitole 1.2.2. 

Tabulka 1 Přehled relevantních dokumentů 

Řízení Enterprise architektury v resortu MZČR je nedílnou součástí adopce principů interoperability definovaných IHE (6) 

podporovaných Evropskou Unií (27 profilů IHE – EU Regulation 1025/2012) jako součást Evropské strategie 2020 „Smart, 

Sustainable and Inclusive Growth“. Začlenění principů interoperability do procesu řízení architektonické změny je dále 

rozepsáno v kapitole 2.6. 

1.2.1 Vztah k dokumentům projektu Strategického rozvoje řízení elektronického zdravotnictví 

Vztah Metodiky k již existujícím, případně aktuálně vytvářeným dokumentům MZČR souvisejícím s procesem řízení 

architektonické změny, je ilustrován v obrázku 2. Metodika je koncipována tak, aby respektovala příslušné požadavky 

i dobrou praxi. 
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Obrázek 2 Vztah Metodiky k dokumentům MZČR (7), vlastní zpracování 

1.2.2 Vztah k dokumentům elektronického zdravotnictví 

Vztah Metodiky k dalším dokumentům souvisejícím s elektronickým zdravotnictvím, je ilustrován v obrázku 3. Metodika je 

koncipována tak, aby respektovala příslušné požadavky i dobrou praxi v následujících oblastech: 

▪ Elektronické zdravotnictví v ČR: Metodika respektuje požadavky dané Akčním plánem (8) (AP), Národní strategií 

elektronického zdravotnictví 2016–2020 (7) (NSeZ) a Národním Architektonickým plánem (2) (NAP), který je 

popisem plánovaného cílového stavu národní architektury v určitém časovém horizontu. NAP určuje 

implementační kroky (tj. programy a projekty), které budou směřovat národní architekturu ze současného stavu 

do stavu kýženého. 

▪ Mezinárodní praxe: Metodika je v souladu s dobrou praxí prosazovanou World Health Organization (WHO) v 

oblasti elektronického zdravotnictví a trendy v oblasti digitalizace prosazovanými Evropskou komisí. Konkrétní 

dokumenty zmíněné v obrázku 3 jsou přenesené do českého prostředí a odráží uskutečněné kroky v rámci 

elektronického zdravotnictví a existující strategické dokumenty. 

▪ Elektronizace státní správy: Metodika je komplementární s aktivitami v rámci probíhajících i plánovaných aktivit 

obecné elektronizace státní správy 

Metodika řízení architektonické 

změny 

  

Proces řízení 
architektonické 

změny 

Metodika tvorby Business Case 

MZČR  

Definování a standardizace tvorby 

Business Case v rámci 

zdravotnických procesů 

Metodika tvorby, správy a užití Enterprise Architektury 

v resortu Ministerstva zdravotnictví ČR  
Framework TOGAF uzpůsobený pro potřeby MZČR 

Metodika pro monitorování a 

hodnocení elektronického 

zdravotnictví  

Návod na sledování a hodnocení 

výsledků implementace elektronického 

zdravotnictví v České republice 

Zajištění standardizace postupů v 

měření elektronizace zdravotnictví 

Pravidla 
Standardy 
Běžící projekty 
Plánované projekty 

Dokumenty elektronického 

zdravotnictví 

Viz kapitola 1.2.2 

http://www.nsez.cz/dokumenty/akcni-plan-k-narodni-strategii-elektronickeho-zdravotnictvi_14211_3558_31.html
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Obrázek 3 Vztah Metodiky k dokumentům elektronického zdravotnictví, vlastní zpracování 

1.2.2.1 Komentář ke vztahu k NSeZ a NAP 

Metodika byla vytvořena jako dokument, který je použitelný nezávisle na NSeZ (7) i NAP (2). Architektonická změna může 

být vyvolána bez vztahu k NSeZ a NAP. S ohledem na dlouhodobý horizont implementace elektronického zdravotnictví byla 

při tvorbě této Metodiky uplatněna míra abstrakce s cílem zachování použitelnosti Metodiky i při změně strategických a 

prováděcích dokumentů. 

1.2.3 Dostupnost existujících zdrojů podkladů 

Všechny dostupné zdroje jsou k dispozici na stránkách Národní strategie elektronického zdravotnictví  www.nsez.cz, kde je 

umístěn rozcestník k potřebné zdrojům. 

 Komu je Metodika určena 

Metodika řízení architektonických změn je určena pro všechny organizace v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví a 

jejich podřízené organizace popisující zamýšlenou změnu architektury informačních systémů. Za takové organizace se 

považují veškeré nemocnice, ústavy, lázně, krajské hygienické stanice a další (1), jejichž výčet je veřejně dostupný na 

webovém portálu Ministerstva zdravotnictví1. 

 Kontext vzniku Metodiky 

Tuto Metodiku zpracovala společnost Ernst & Young, s.r.o. na základě veřejné zakázky s názvem „Zavedení metod 

a standardů řízení kvality specifických pro elektronizaci zdravotnictví“ v rámci projektu „Strategické řízení rozvoje 

elektronického zdravotnictví v resortu MZ“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu 

Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 

Metodika byla zpracována ve spolupráci se zástupci Ministerstva zdravotnictví České republiky a s přispěním dalších 

zainteresovaných subjektů, např. Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Následně byla projednána s dalšími 

experty, kteří realizují jednotlivá opatření, dotýkají se jich opatření elektronizace zdravotnictví, Enterprise Architektury 

rezortu nebo disponují odborností v oblasti informačních technologií, architektury nebo řízení změn. 

 Struktura a použití Metodiky 

Obrázek níže shrnuje obsah Metodiky a přibližuje konkrétní otázky, které jsou řešeny v jednotlivých kapitolách. 

                                                                 
1 http://www.mzcr.cz 

Mezinárodní praxe v elektronizaci 

WHO eHealth Strategy Toolkit  
Monitoring and Evaluating Digital Health 

Interventions 
Handbook of eHealth Evaluation: An 

Evidence-based Approach 

Elektronizace zdravotnictví v ČR 

Národní strategie elektronického 

zdravotnictví ČR období 2016-2020 
Akční plán k Národní strategii el. 

zdravotnictví 2016-2020 
Národní architektonický plán (NAP) 

Elektronizace státní správy 

Akční plán pro rozvoj digitálního vnitřního 

trhu 
Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy 
Implementační plány programu Digitální 

Česko 

Metodika řízení architektonické 

změny 

  
Proces řízení 

architektonické 
změny 

http://www.nsez.cz/Soubor.ashx?souborID=28634&typ=application/pdf&nazev=Narodni%20strategie%20elektronickeho%20zdravotnictvi%20v1.0.pdf
http://www.nsez.cz/dokumenty/akcni-plan-k-narodni-strategii-elektronickeho-zdravotnictvi_14211_3558_31.html
http://www.nsez.cz/
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Obrázek 4 Struktura metodiky, vlastní zpracování  

 Závaznost a aktualizace Metodiky 

Závaznost Metodiky bude omezena na případy architektonických změn, které mají přesah mezi vícero podřízených 

organizací. Mezi takové lze např. zařadit změny rozhraní na základní registry, či změny v centrálně spravovaných systémech 

MZČR. Pro ostatní změny bude Metodika platná, ale nikoli závazná. Dokument neupravuje povinnost posouzení 

architektonické změny Odborem Hlavního Architekta MV (OHA), viz kapitola 3.4.6 této Metodiky. 

Cílová skupina Metodiky je vysvětlena v rámci kapitoly 1.3. 

Metodika bude aktualizována dle potřeby v návaznosti např. na 

změny legislativy, proběhlá hodnocení nebo zpětnou vazbu rolí 

vstupujících do procesu přípravy změny. Potřebu aktualizace Metodiky 

je třeba zvážit zejména v následujících případech: 

▪ V rámci aktualizace Národní strategie elektronického 

zdravotnictví, resp. Akčního plánu Národní strategie 

elektronizace zdravotnictví 

▪ V případě změn v oblasti elektronizace zdravotnictví 

▪ Při přijetí/aktualizaci zákona o elektronizaci zdravotnictví 

Odpovědnost za úpravy Metodiky a komunikaci informací o její aktualizaci nese Národní centrum elektronického 

zdravotnictví jakožto hlavní koordinátor elektronizace zdravotnictví v ČR a zadavatel tvorby Metodiky. Seznam provedených 

změn včetně jejich obsahu je uveden na začátku tohoto dokumentu. 

 Další důležité informace a upozornění 

Postup zpracování Metodiky byl předem i v samotném průběhu tvorby Metodiky konzultován a následně odsouhlasen 

Ministerstvem zdravotnictví ČR a dalšími odborníky zapojenými do celého projektu. 

Při používání Metodiky bychom chtěli upozornit na následující: 

▪ Samotná Metodika a její aplikace nezaručují kvalitu (Metodikou stanovených) vykonávaných činností. 

▪ Metodika byla vytvořena jako logický a konzistentní celek, v případě jejího použití by tedy měla být jako celek 

chápána a aplikována. 

▪ Metodika nepopisuje jednotlivé motivace pro architektonickou změnu, sběr funkčních, či nefunkčních požadavků, 
realizaci změny, provoz a vyhodnocení. Cílem je popsat životní cyklus od vzniku Návrhu na změnu po schválení 
dokumentace. 

Kapitola 1: 
Úvod 

Kapitola 2: 
Architektonický 

rámec 

Kapitola 3: 
Řízení 

architektonické 
změny 

Kapitola 4: 
Governance 

Komu je Metodika 
určena? Za jakým 
účelem byla 
Metodika připravena 
a jak ji použít? 

Jaké jsou obecné 
principy modelování 
architektury? Jaká 
jsou východiska 
přípravy změny? 

Jakým procesem 
prochází architektonická 
změna? Jak ji eskalovat? 
Kde hledat pomoc? 

Jak identifikovat klíčové 
účastníky a jaká je jejich 
odpovědnost? Jaké vzory 
dokumentů je zapotřebí 
použít? 

V případě, že změna (v souladu se zákonem 

365/2000 Sb. resp. dle Usnesení vlády č. 889 ze dne 

2.11.2015) přesahuje stanovené limity 6.000.000 Kč 

v kalendářním roce respektive 30.000.000 Kč 

kumulativně za období pěti let, bude takováto změna 

předána k posouzení odboru Hlavního architekta 

Ministerstva vnitra (OHA). 
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▪ Tato Metodika bude závazná pro všechny účastníky procesu architektonické změny, tedy pro všechny řešitelské 

projekty v oblasti informačních a komunikačních technologií resortu. Platí pro MZČR i pro všechny podřízené 

organizace a organizace v jeho přímé působnosti.  

▪ Jakékoliv odchylky od procesu popsaného v tomto dokumentu musí být schváleny Architektonickým boardem 

MZČR na základě vyplněné Výjimky. 

▪ Metodika byla zpracována se znalostí současných informací (viz datum poslední revize v Přehledu provedených 

změn). S postupem v implementaci elektronického zdravotnictví se vyvíjí i architektonické procesy a standardy a 

tyto změny je třeba při využití Metodiky reflektovat. Metodika byla tvořena se záměrem, aby se jednalo o „živý 

dokument“ zohledňující možné budoucí změny v technickém vývoji úrovně elektronického zdravotnictví v ČR i 

architektury obecně, a to i na základě zkušeností s jejich použitím. 

▪ K dosažení nejlepších výsledků, cílů a požadované kvality by Metodika měla být využívána pracovníky se 

zkušenostmi v této oblasti.  
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2 Architektonický rámec 

 

Architektonický rámec je vymezen organizačním rozsahem, úrovní popisované architektury, hloubkou architektonických  

modelů a plánovacím výhledem. V rozsahu Metodiky je zpracovávána především Solution architektura (architektura řešení 

– viz obrázek). Podrobný popis Enterprise, Solution a Technologické architektury a užité terminologie dle metodiky TOGAF  

(2) je k nalezení v Metodice tvorby, správy a užití Enterprise Architektury v resortu Ministerstva zdravotnictví ČR (3). Na 

příkladovém obrázku jsou patrné vazby, vstupy a výstupy relevantní k ostatním úrovním architektury. 

 

Obrázek 5 Model vazeb, vstupů a výstupů relevantních k ostatním úrovním architektury, vlastní zpracování 

 Principy tvorby architektury 

Pro tvorbu architektury jsou využity principy z Metodiky tvorby, správy a užití Enterprise Architektury v resortu Ministerstva 

zdravotnictví ČR, kapitola 6 Proces tvorby architektur (3). Tyto principy jsou platné pro celou organizaci a v případě 

nedodržení je nutné žádat o výjimku, viz kapitola 3.1.1.  

Pro ukládání jednotlivých modelů a komponent slouží centrální architektonické úložiště (repository), které je popsáno 

v kapitole 9 Architektonické úložiště a nástroje v Metodice tvorby, správy a užití Enterprise Architektury v resortu 

Ministerstva zdravotnictví ČR (3). Pro modelování a použití repository platí princip znovupoužitelnosti (reusability). 

Jako vzor pro vytváření architektur slouží referenční modely Business, 

Technologické a Aplikační vrstvy popsané v Metodice tvorby, správy a 

užití Enterprise Architektury v resortu Ministerstva zdravotnictví ČR, 

kapitole 8 Referenční modely a klasifikační rámce (3). V těchto 

modelech se nachází výčet očekávaných základních prvků 

v jednotlivých vrstvách architektury, jejich struktura a vzájemné vazby. 

Metodika zohledňuje přístup tzv. řízení orientovaného na výsledky 

obecně doporučovaného dokumentem WHO Toolkit (4) pro 

elektronizaci zdravotnictví. 

2.1.1 Postup práce s repository pro dodržení principu reusability 

Kapitola popisuje obecný postup platný při vytváření či úpravě modelu v rámci repository. 

Kapitola shrnuje základní informace týkající se tzv. architekturního rámce, tzn. principy tvorby architektury užité při 

návrhu změny, jejich úroveň a podrobnost, jazyky užité pro zachycení architektury, modelovacího vybavení pro tvorbu 

architektury a cílů, kterých dosahuje tato aktivita. 

 

Reusability je termín, vyjadřující opětovné užití 
základních, případně již existujících komponent. 
Kompozice architektury z existujících elementů je 
rychlejší a ucelenější. Takto již použitý princip či 
soubor komponent (vzorec/ „pattern“) je 
důvěryhodnější, protože o komponentách a 
principech je známo, že fungují, jsou otestovány a 
udržovány. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/75211
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1. Resortní architekt vyexportuje řešiteli relevantní část repository, tedy katalog sdílených komponent, případně 

modely k úpravě. 

2. Architekt zpracovávající změnu využije v maximální míře prvky ze sdíleného katalogu komponent a provede 

úpravy. 

3. Při nedostupnosti některých sdílených komponent vytvoří zpracovatel komponenty nové, které při předání jasně 

odliší barevně či popiskem. 

4. Následně resortní architekt aktualizuje/rozšíří katalog komponent. 

5. V poslední fázi může být finální model importován zpět do repository. 

2.1.2 Integrační profily IHE jako součást Reusability 

Nedílnou součástí užívání existujících a ověřených komponent je reflexe dostupných integračních profilů a již zpracovaných 

Use Case na národní úrovni (https://usecase-repository.ihe-europe.net), vznikajících pod záštitou organizace IHE (5) a 

v prozatím omezené míře doporučovaných EU. Tyto integrační profily jsou jedním z výsledků architektonického 

rozpracování Business Case a Use Case. 

Business Case

Use Case 1 Use Case 2

Realizační 
scénář 1

Realizační 
scénář 2

Realizační 
scénář 1

Realizační 
scénář 3

Realizační 
scénář 2

Technický 
Use Case

Technický 
Use Case

Technický 
use case

Technický 
Use Case

Technický 
Use Case

Technický 
Use Case

Technický 
Use Case

Integrační 
profil

Integrační 
profil

Integrační 
profil

Integrační 
profil

Integrační 
profil

Integrační 
profil

Integrační 
profil

Integrační 
profil

Integrační 
profil

Integrační 
profil

Integrační 
profil

Integrační 
profil

Integrační 
profil

Integrační 
profil

Integrační 
profil

Integrační 
profil

Integrační 
profil

Integrační 
profil

Integrační 
profil

Integrační 
profil

 

Obrázek 6 Zobrazení hierarchie konceptů (10), vlastní zpracování 

Užití těchto komponent v rámci modelování Solution architektury v důsledku povede k následujícím benefitům: 

▪ Jednodušší tok informací mezi jednotlivými eHealth systémy 

▪ Jednodušší volba standardů za užití existujících integračních profilů 

▪ Postupné vyvíjení „národní specifikace interoperability“, která bude zaznamenávat zvolené standardy a integrační 

profily s případnými národními upřesněními 

▪ Zajištění udržitelnosti rozvoje a vytvoření mezinárodního centra interoperability 

▪ Rozvoj inovací, jako např. rozšíření existujících Use Case nebo zavedení nových Use Case 

https://usecase-repository.ihe-europe.net/
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 Úroveň modelů 

V této Metodice je užit termín High-level (HL), který značí úroveň 

granularity (podrobnosti) určitého modelu. Tato granularita tedy 

nabízí spojení pouze koncepčních a nejdůležitějších celků z vysoké 

úrovně pohledu. Naopak termín Low-level (LL) značí mapování do 

nejvyšší úrovně podrobnosti. Dále se v tomto dokumentu pracuje 

s výrazy AS-IS, který značí stávající stav a TO-BE, který značí kýžený 

(budoucí) stav. 

 

Obrázek 7 Úroveň a návaznost modelů včetně popisu, vlastní zpracování 

Vrstvy architektury (Strategická, Business, Aplikační, Datová, Technologická) použité v modelech jsou podrobně popsány v 

Metodice tvorby, správy a užití Enterprise Architektury v resortu Ministerstva zdravotnictví ČR v kapitole 10.2 Základy jazyka 

ArchiMate (3). Příkladové modely osvětlující užití a jejich praktickou aplikaci se nachází v téže metodice v kapitole 8, 

Referenční modely. 

 Tvorba modelu 

Pro tvorbu modelů jednotlivých typů uvedených v této Metodice lze použít výhradně následující standardizované 
modelovací jazyky (notace ve verzích níže uvedených nebo vyšších):  

Modelovací nástroj 

Modelovací 

jazyk 
ArchiMate 3.0 UML 2.5 BPMN 2.0 

Určení 

Modelovací jazyk určený pro 

modelování Enterprise Architektury. 

Jedná se o doplněk k architektonickému 

rámci TOGAF, který je společně 

s vazbou na tento jazyk popsán v 

Metodice tvorby, správy a užití 

Enterprise Architektury v resortu 

Ministerstva zdravotnictví ČR (1). 

Modelovací jazyk primárně určený 

pro modelování softwarových 

systémů a způsobu jejich nasazení 

do technologické infrastruktury. 

Jazyk je specifikován sdružením 

Object Management Group 

(OMG) a jeho specifikace je volně 

dostupná. 

Modelovací jazyk určený pro 

pokročilé modelování 

organizačních procesů. Jazyk je 

specifikován sdružením Object 

Management Group (OMG) a jeho 

specifikace je volně dostupná. 

Specifikace 
The Open Group 

(https://www.opengroup.org) 

Object Management Group 

(http://www.omg.org) 

ISO/IEC 19505 

Object Management Group 

(http://www.omg.org) 

Tabulka 2 Přehledová tabulka užitých modelovacích jazyků, vlastní zpracování 

Příkladové modely osvětlující užití a jejich praktickou aplikaci se nachází v Metodice tvorby, správy a užití Enterprise 
Architektury v resortu Ministerstva zdravotnictví ČR v kapitole 8, Referenční modely (3). Pro určité typy modelů (například 
modely požadavků) není ustálená běžně rozšířená konvence jazyka. Pro tyto modely budou využívány prostředky 
poskytované softwarovým vybavením požadovaným pro zpracování modelů.  

Zároveň je třeba pro tvorbu modelů využít modelovacího nástroje, který práci s nimi podporuje (více informací a specifikací 
k potřebnému modelovacímu nástroji viz kapitola 2.4 této Metodiky). 

AS-IS architektura TO-BE architektura 

Popis stávajícího stavu architektury Popis kýženého stavu architektury 

Granularita je v oblasti architektury úroveň hloubky 
reprezentace aplikací, technologií, business okolností 
apod. Vysoká granularita znamená vysokou úroveň 
detailu až na atomická data – na úroveň jednotlivých 
aplikací, integrací nebo legislativních požadavků. 
Nízká granularita naopak znamená, že data jsou 
upravena na nízkou úroveň detailu (agregována). 
Granularita se dá jednoduše definovat jako úroveň 
podrobnosti. 

GAP 

Analýza rozdílu mezi 

AS-IS a TO-BE stavy 

 

http://www.omg.org/
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 Softwarové vybavení pro tvorbu modelů 

Uvedené typy modelů musí být vytvářeny v rámci modelovacího 
nástroje, který umožňuje práci se všemi zmíněnými modelovacími 
jazyky, viz kapitola 2.3. Zároveň musí tento modelovací nástroj být 
schopen využití společného sdíleného úložiště (repository), které bude 
dostupné dle informací uvedených v kapitole 1.2.3. Úložiště je 
rozdělené na jednotlivé projekty, které obsahují relevantní modely. 
V repository je možné řídit přístupy na úrovni jednotlivých modelů a 
práva schvaluje architekt resortu. Struktura úložiště dle metodiky 
TOGAF (10) je popsaná v Metodice tvorby, správy a užití Enterprise 
Architektury v resortu Ministerstva zdravotnictví ČR, kapitola 9 
Architektonické úložiště a nástroje (3). V rezortu Ministerstva zdravotnictví je ideální užívat modelovací nástroj Enterprise 
Architect firmy Sparx Systems. 

 Hierarchie architektonických cílů 

Strategie rezortu definuje pro elektronizaci zdravotnictví v ČR soustavu cílů. Pro účely této Metodiky jsou tyto cíle dále 

adoptovány na úrovně souladu architektury s dílčími požadavky, principy až po celoevropský koncept zdravotnictví (viz 

obrázek 8). Každá úroveň je pak podmnožinou vyšší úrovně, která musí být brána v potaz při zpracování architektur vyšší 

úrovně

 

Obrázek 8 Hierarchie cílů, vlastní zpracování 

 Komponenty elektronického zdravotnictví 

WHO (1) představilo sedm komponent elektronického zdravotnictví (viz tabulka 3), které jsou stavebními kameny 

elektronického zdravotnictví. Jedná se o oblasti správy a řízení, strategií a investic, legislativy, kapacity poskytovatelů 

zdravotních služeb, infrastruktury, standardů a interoperability a služeb a systémů. Vývoj ve všech těchto oblastech je 

potřebný pro dosažení globálního cíle elektronizace zdravotnictví. 

Pro potřeby řízení architektonické změny je třeba primárně reflektovat oblasti standardy a interoperabilita, služby a 

systémy a infrastruktury. 

Metodika využívá těchto komponent zejména z následujících důvodů: 

▪ Mezinárodní uznávanost – rozdělení je mezinárodně uznávané, vychází z WHO Toolkit (1) a některé země jej přímo 

používají při měření elektronizace zdravotnictví. Pokud se Global Digital Health Index stane standardně využívaným 

indexem pro měření vyspělosti elektronického zdravotnictví, pak bude rozdělení na komponenty nezbytné.  

▪ Srovnatelnost (časová i geografická) – komponenty tvoří Global Digital Health Index, jehož prostřednictvím je možné 

srovnat vývoj v jednotlivých oblastech jak v čase, tak napříč zeměmi, kde se GDHI měří.  

▪ Ucelenost a snazší měřitelnost – komponenty elektronického zdravotnictví pokrývají všechny důležité oblasti 

elektronického zdravotnictví, díky čemuž žádný z aspektů nezůstane opomenut.  

▪ Flexibilita a kontinuita – jednotlivá opatření NSeZ (7)  jsou přiřazena k příslušným komponentám elektronického 

zdravotnictví, a v případě změny/revize NSeZ, Akčního plánu (8) či jejich součástí se může měnit i obsah jednotlivých 

komponent, aniž by bylo nutné měnit celkový rámec.  

Celoevropský koncept zdravotnictví 

Architektura resortu zdravotnictví 

Architektura řešení 

Návrh řešení 

Soulad s celoevropským konceptem 

Soulad s architekturou resortu 

Soulad s obecně platnými principy architektury řešení 

Soulad s požadavky, definovanými v Žádosti 

Sparx Systems Enterprise Architect je nástroj 
podporující celý životní cyklus tvorby od aplikací až 
po komplexní architekturu, od sběru požadavků, přes 
analýzu a návrh až ke generování zdrojových kódů. 
Stejně tak jej lze použít pro zaznamenávání 
podnikové architektury, modelování legislativních 
procesů a dalšího. 
Alternativou k nástroji Sparx EA je též open source 
řešení Archi (https://www.archimatetool.com) 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/75211
https://www.digitalhealthindex.org/
https://www.digitalhealthindex.org/
https://www.digitalhealthindex.org/
http://www.nsez.cz/Soubor.ashx?souborID=28634&typ=application/pdf&nazev=Narodni%20strategie%20elektronickeho%20zdravotnictvi%20v1.0.pdf
http://www.nsez.cz/Soubor.ashx?souborID=28634&typ=application/pdf&nazev=Narodni%20strategie%20elektronickeho%20zdravotnictvi%20v1.0.pdf
http://www.nsez.cz/dokumenty/akcni-plan-k-narodni-strategii-elektronickeho-zdravotnictvi_14211_3558_31.html
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Oblast Popis 

Správa a řízení 

Řízení a koordinace činností ICT v oblasti elektronického zdravotnictví, sladění s národními prioritami 

a strategiemi v oblasti elektronizace zdravotnictví, zapojení Stakeholderů, implementace 

doporučení, řízení změn a rizik, monitorování a hodnocení výsledků. 

Strategie a investice 
Strategické plánování, sladění se všemi relevantními Stakeholdery, zajištění financování a sladění 
financování s prioritami. 

Legislativa 

Rozvoj zákonů, právních předpisů a regulací souvisejících s elektronizací zdravotnictví (ochrana 
osobních dat, ochrana spotřebitele, přístup ke zdravotním datům, procesy spojené s únikem dat 
apod.); politiky potřebné k podpoře rozvoje elektronického zdravotnictví; legislativa týkající se 
osobních dat pacientů a jejich uchování v digitálním formátu; kompatibilita právního prostředí. 

Kapacity poskytovatelů 

zdravotních služeb 

Kapacita poskytovatelů zdravotních služeb – dovednosti, zkušenosti a znalosti pro aplikaci 
elektronizace zdravotnictví při řízení a poskytování péče jednotlivcům, kapacita zdravotních ICT 
pracovníků v oblasti navrhování, budování, provozu a podpory služeb elektronického zdravotnictví 
(vzdělávání a odborná příprava, dovednosti a kompetence, požadavky na akreditaci). 

Infrastruktura 

Fyzická infrastruktura, vysokorychlostní připojení, identifikační a autentizační služby, aplikace, 
úložiště a přidružené služby pro bezpečné ukládání (např. pro ukládání a přístup k elektronickým 
zdravotním záznamům), datasety pro řízení a správu zdravotní péče (informace pro analýzu, reporty 
apod.). 

Standardy a interoperabilita 
Vývoj a použití Enterprise architektury a standardů pro lepší interoperabilitu, integraci a výměnu 
zdravotnických informací – národní a evropské standardy, koncepty rozvoje. 

Služby a systémy 

Služby a systémy využívané ke shromažďování a přenosu zdravotnických informací a přístupu k nim, 
služby a systémy pro podporu sběru a uložení dat pacientů, služby umožňující elektronickou 
komunikaci a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotní péče, zabezpečení zdravotnických 
informací. 

Tabulka 3 Komponenty elektronického zdravotnictví dle WHO (1), vlastní zpracování 

V textu pak na komponenty elektronického zdravotnictví odkazuje 

Metodika v situacích, kdy architektura resortu či navrhované změny 

architektury nemusí být spjaty pouze se současnou NSeZ (7) a Akčním 

plánem (8), ale proces řízení architektonické změny je zasazen do 

obecnější roviny. 

 Architektonická výjimka 

V případě, že organizace resortu MZČR nemůže splnit kterýkoli požadavek procesu této Metodiky, může zažádat o výjimku. 

Žádost o výjimku musí obsahovat legitimní důvod a řádně vyplněný formulář, viz kapitola 4.2 Dokumenty a vzory. 

Oprávněnost výjimky posuzuje Architektonický board MZČR. Výjimka nemusí být schválena. 

 

 

  
Obrázek 9 Proces užití schválené architektonické změny, vlastní zpracování 

Stakeholder je strana zainteresovaná do procesu či 
projektu. Tato strana je buď přímo zapojena nebo je 
ovlivněna realizací či průběhem procesu či projektu. 
Může se jednat např. o správce systému, uživatele či 
garanta oblasti, ve které je systém provozován.  

Posouzení Návrhu na změnu 

vůči všem požadavkům 
Schválení Návrhu na změnu 

Návrh na architektonickou 

změnu 

Schválená Architektonická výjimka 

http://www.nsez.cz/Soubor.ashx?souborID=28634&typ=application/pdf&nazev=Narodni%20strategie%20elektronickeho%20zdravotnictvi%20v1.0.pdf
http://www.nsez.cz/dokumenty/akcni-plan-k-narodni-strategii-elektronickeho-zdravotnictvi_14211_3558_31.html
http://www.nsez.cz/dokumenty/akcni-plan-k-narodni-strategii-elektronickeho-zdravotnictvi_14211_3558_31.html
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3  
 
 

Řízení architektonické změny 
 

3.1 Postup řízení architektonické změny 

3.2 Stanovení Architektonického boardu 

3.3 Plánování architektonických změn 

3.4 Popis činností 

3.5 Revize resortní architektury 

Úvod 
Architektonický 

rámec 
Governance 

Řízení 
architektonické 

změny 

 

Úvod 
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3 Řízení architektonické změny 

 

Obrázek 10 Proces řízení architektonické změny, vlastní zpracování 

 Postup řízení architektonické změny 

Postup řízení architektonické změny je zobrazen 

na obrázku níže. Jedná se o model procesu od 

vytvoření Návrhu na změnu, přes vytvoření 

Definičního dokumentu až po finální schválení 

k realizaci, popřípadě jeho zamítnutí v různých 

fázích procesu. V modelu jsou na ose „y“ 

definováni jednotliví aktéři vstupující do procesu, 

jejich činnosti a případné vytvořené dokumenty.  

Osa „x“ znázorňuje obecnou časovou osu.  

 

 

 

1. Stanovení 
postupu a řídící 
struktury 

2. Plánování 
změn 

3. Popis činností  

▪ Stanovení cílů  

▪ Stanovení 

harmonogramu  

▪ Popis jednotlivých 

činností (vstupy, 

výstupy, činnosti, 

aktéři) 

4. Revize resortní 
architektury 

▪ Pravidelná revize 

resortní architektury 

 

Výstupem tohoto kroku je definovaný pracovní postup schválení architektonické změny 

Kapitola popisuje proces řízení architektonické změny. Definuje postup řízení architektonické změny od fáze vytvoření 

Návrhu na změnu po schválení Definičního dokumentu. Dále stanovuje Architektonický board, který je řídícím orgánem 

architektury. Kapitola dále popisuje plánování změn, jednotlivé činnosti postupu a následnou revizi resortní architektury. 

 

Architektonická změna v kontextu tohoto dokumentu je chápána jako změna 
s dopadem na přesahové procesy (procesy podporující komunikaci více 
subjektů v rámci ČR, případně přeshraničně). Takováto změna bude 
zpracovávána a posuzována s ohledem na deklarovanou strategii eHealth, 
maximální využívání standardů a dostupných sdílených prvků. 

Návrhem na změnu se rozumí HL dokument popisující AS-IS –> TO-BE změnu 
na úrovni Enterprise architektury. 

Definiční dokument obsahuje podrobný popis změny na úrovni Solution 
architektury 

Podrobnější popis dokumentů je zachycen v kapitole 4.2 této Metodiky 

▪ Stanovení pracovního 

postupu 

▪ Definice 

Architektonického 

boardu 
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Obrázek 11 Detailní model procesu řízení architektonické změny, vlastní zpracování 
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 Stanovení Architektonického boardu 

Klíčovým prvkem řízení architektury v rámci organizace je stanovení 

Architektonického boardu. Jeho členy jsou typicky zástupci 

jednotlivých oddělení od IT přes architekturu, bezpečnost, až po 

business spolu se sponzorem. Konkrétní práva a povinnosti 

jednotlivých zástupců jsou popsány v kapitole 4.1 Zodpovědnosti této 

Metodiky.  

Cílem dohledu je dodržení konzistence jednotlivých zaváděných architektur s důrazem na reusability komponent, soulad 

s potřebami businessu, soulad s platnými standardy a celkové zvýšení maturity organizace. Jedná se současně o vhodnou 

platformu pro validaci architektonických modelů a zavedení nových komponent do sdíleného katalogu v rámci repository. 

Architektonický board také řeší a schvaluje architektonické výjimky, viz kapitola 2.7.  

Perioda zasedání boardu bude stanovena na pravidelné bázi, či ad-hoc dle potřeby. 

Standartním vstupem pro jednání Architektonického boardu je připravený Návrh na změnu obsahující HL modely, případně 

žádosti o architektonické výjimky. 

Výstupem je posouzení Návrhu na změnu a architektonické výjimky z pohledu souladu s architektonickými a dalšími plány, 

koncepcí MZČR, pravidlem reusability, IT bezpečností, plánu, financí a dalších. Dalším krokem je revize charakteristik 

architektonické změny a její prioritizace v rámci roadmapy MZČR. Pro větší detail slouží kapitola 3.4. této Metodiky 

 

 Plánování Architektonických změn 

Příprava a popis architektonické změny je organizovanou a časově ohraničenou aktivitou ne nepodobnou menšímu 

projektu. Takové úsilí prochází úvodními fázemi (jak popsáno v kapitolách 3.3 a 3.4): 

▪ Definice motivace (stanovení cílů)  

▪ Příprava plánu 

▪ Rozpracování Architektonické změny 

▪ Příprava a schvalování Návrhu na změnu 

▪ Příprava a schvalování Definičního dokumentu 

Zasazení těchto aktivit do časového rámce je důležité v rámci kvalifikovaného posouzení doby přípravy architektonické 

změny, plánování kapacit a rozpočtu organizace. 
 

 

Obrázek 12 Proces plánování a rozpracování Architektonické změny, vlastní zpracování 

3.3.1 Stanovení cílů  

Prvním krokem plánování architektonických změn je definice cílů na úrovni Enterprise architektury. Cíle reflektují aktuální 

potřeby organizace, jednotlivých Stakeholderů, stejně jako dlouhodobé strategie. 

Na samotném začátku přípravy architektonické změny je zapotřebí precizně formulovat, co je jejím cílem, resp. co přinese 

subjektu, který změnu zpracovává, resp. dalším relevantním Stakeholderům a jakým způsobem je tato změna v souladu se 

strategií eHealth (11), resp. NAP (6). 

Cílem takových změn mohou být:  

Výstupem tohoto kroku je zavedení Architektonického boardu MZČR pro efektivní dohled nad zaváděním architektonických změn  

Příprava 

plánu 
Stanovení 

cílů  
Posouzení Návrhu 

na změnu 

Tvorba 

Definičního 

dokumentu 

Posouzení 

Definičního 

dokumentu 

Tvorba Návrhu na 

změnu 

3.3 Plánování 3.4 Rozpracování 

Zodpovědnosti v rámci řídící struktury jsou popsány 

v kapitole 4.1 Zodpovědnosti 

Princip reusability definuje využití stávající 

architektury (jednotlivých komponent) v maximální 

možné míře. Více v kapitole 2.1. této Metodiky 
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▪ Příprava integrace IS poskytovatele zdravotní péče zajišťující sdílení klíčových informací do externích a sdílených 

úložišť 

▪ Napojení IS poskytovatele zdravotní péče na centrální registry 

▪ Implementace nového IS s dopadem na vnitro-resortní sdílení informací 

▪ Reakce na změny architektury v kontextu mezinárodní výměny zdravotnických informací 

▪ Změny v architektuře resortu s dopadem na poskytování informací mezinárodním institucím typu WHO 

Všechny osoby a instituce zapojené do přípravy takovéto změny by měly rozumět, co je jejím předmětem a čeho taková 

změna chce primárně dosáhnout. Každá změna by měla v maximální míře podporovat cíle Strategie a elektronického 

zdravotnictví obecně. Změny, které z této strategie přímo nevychází (např. změny vynucené kritickou opravou, případně 

změny charakteru dočasného) však nesmí být implementovány v rozporu s touto strategií. Možné odchylky schvaluje 

Architektonický board v rámci institutu architektonické výjimky. 

3.3.2 Příprava plánu 

Plán přípravy popisu architektonické změny je zodpovědností Zpracovatele, který takový plán vypracuje s ohledem na 

potřebnou spolupráci s osobami či institucemi, jejichž součinnost bude pro popis takové změny vyžadovat. Plán by měl být 

z velké části založený na ověřených mechanismech spolupráce a dostupných zdrojích (využívat předchozích zkušeností). 

Je žádoucí, aby byl plán odsouhlasen všemi relevantními Stakeholdery a odpovědnými osobami definovanými v kroku 3.2. 

Detail takto připravovaného plánu bude reflektovat komplexitu řešené problematiky. Pokud zpracovatel popisuje změnu, 

která nevyžaduje koordinaci většího počtu institucí, změna bude zjevná a snadno uchopitelná (případně se bude jednat o 

změnu, která již byla jiným zpracovatelem realizována), může být plán její přípravy pragmaticky schematický.  

Plán (s ohledem na výše zmíněnou reflexi komplexity) bude obsahovat:  

▪ Hlavní fáze realizace – přípravu návrhu architektonické změny je vhodné rozdělit na fáze, zejména v případech 

změn komplexních, které vyžadují spolupráci více subjektů (např. schválení změny Odborem hlavního architekta – 

OHA)  

▪ Výstupy – ke každé fázi bude přiřazen výstup, který je očekáván po jejím ukončení, např. zpráva, TO-BE model, 

Definiční dokument apod. 

▪ Klíčové aktivity pro dosažení výstupů – budou přiřazeny k jednotlivým fázím přípravy.  

▪ Termíny pro splnění jednotlivých aktivit – je třeba určit čas nezbytný na splnění jednotlivých aktivit. V tomto kroku 

je potřeba časově provázat plnění aktivit s přihlédnutím k jejich vzájemné provázanosti a podmíněnosti.  

▪ Klíčové milníky – jedná se o nejdůležitější momenty plánu (například dokončení fáze, dokončení aktivity na kritické 

cestě plánu apod.) 

▪ Odpovědné osoby / subjekty za realizací klíčových aktivit – tyto již byly určeny v rámci sestavování struktury prací 

a budou v tomto kroku převzaty 

▪ Aktualizace harmonogramu – plán bude aktualizovaný v návaznosti na ukončené aktivity.  

 

 Rozpracování Architektonické změny 

Následující kapitola popisuje jednotlivé činnosti přípravy architektonické změny. V rámci fází jsou pak popsány vstupy, 

výstupy a účastníci, kteří se dané fáze účastní. 

Výstupem tohoto kroku je definovaný předmět a seznam cílů, které má architektonická změna naplnit např. ve formě tabulky, kde 

budou cíle seřazeny podle priorit za jednotlivé Stakeholdery. K jednotlivým cílům budou přiřazeny odpovědné osoby definované 

v kroku 3.2 

Výstupem tohoto kroku je plán / harmonogram přípravy architektonické změny s vymezeným časovým rámcem, klíčovými 
aktivitami a milníky, jednotlivými výstupy a přiřazenými odpovědnostmi za klíčové aktivity.  

http://www.nsez.cz/Soubor.ashx?souborID=28634&typ=application/pdf&nazev=Narodni%20strategie%20elektronickeho%20zdravotnictvi%20v1.0.pdf
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Obrázek 13 Proces plánování a rozpracování Architektonické změny, vlastní zpracování 

3.4.1 Tvorba Návrhu na změnu 

Prvním krokem tvorby Návrhu změnu je analýza a následný popis AS-IS a TO-BE stavu. AS-IS stav je popis aktuálního stavu 

funkčního celku, kterého se změna týká. TO-BE stav vzniká na 

základě motivace a požadavku na změnu a popisuje cílový stav 

daného funkčního celku. 

Zadavatel změny ve spolupráci se Solution architektem vytvoří 

následně GAP analýzu, která slouží, jako základní podklad pro 

popis Návrhu na změnu.  
 

 

3.4.1.1 AS-IS 

Pro tvorbu Návrhu na změnu je klíčový popis AS-IS stavu funkčního celku. Prvním krokem je seznámení zadavatele 

s dostupnými podklady, které získá za pomoci garantů a dalších Stakeholderů. Může se jednat zejména o následující: 

▪ Aplikační, Business, Datová a Technologická architektura daného funkčního celku 

▪ Provozní dokumentace 

▪ Metodika tvorby, správy a užití Enterprise architektury (3) 

▪ Metodika tvorby Business Case MZČR (4) 

▪ Metodika pro monitorování a hodnocení elektronického zdravotnictví (5) 

▪ Pravidla, standardy, běžící a plánované projekty 

▪ Dokumenty elektronického zdravotnictví 

Do větší úrovně detailu jsou dokumenty a jejich vazba na proces architektonické změny uvedeny v kapitole 1.2. 

S ohledem na architektonické změny, které tato Metodika 

adresuje, je klíčovým podkladem první bod – architektura 

funkčního celku. Zadavatel zažádá odbor architektury MZČR o 

zpřístupnění dané části repository – úložiště architektonických 

aktiv. Do analýzy je nezbytné promítnout také přesahy funkčního 

celku, které nemusí být na první pohled zjevné. Doporučená forma 

analýzy je grafická za využití modelů z repository v jazyce Archimate 3.0. Grafický výstup je vhodné doplnit o text – popis 

klíčových komponent, vazeb a systémů. V případě, že v repository modely nejsou je vhodné AS-IS stav vymodelovat a 

následně doplnit do repository pro budoucí využití.  

3.4.1.2 TO-BE a GAP analýza 

Dalším krokem při tvorbě návrhu na změnu je popis dopadu změny ve formě GAP analýzy (rozdíl mezi AS-IS a TO-BE stavem). 

Klíčová je tedy příprava TO-BE stavu funkčního celku ve stejném rozsahu a formátu, jako byl proveden popis AS-IS stavu. 

V této části přípravy již předpokládáme, že zadavatel zná motivace a cíle, které ke změně vedou (viz kapitola 3.3). V korelaci 

s těmito cíli je TO-BE stav zadokumentován a zachycen v modelech na všech úrovních architektury.  

GAP analýza je následný popis principiálních a architektonických rozdílů mezi AS-IS a TO-BE stavem. Dopad změny do 

architektury, respektive reakce na změnu mohou být následující: 

▪ Vytvoření. Bude vybudována nová komponenta, systém, integrace. 

Příprava 

plánu 
Stanovení 

cílů  
Posouzení 

Návrhu na změnu 

Tvorba 

Definičního 

dokumentu 

Posouzení 

Definičního 

dokumentu 

Tvorba Návrhu 

na změnu 

3.3 Plánování 3.4 Rozpracování 

Vstupy: Motivace, Funkční a nefunkční požadavky 

Účastníci: Zadavatel změny, Solution architekt 

Výstup: Analýza AS-IS a TO-BE stavu -> GAP analýza, Návrh na změnu 

 

 

GAP analýza je nástroj pro popis principiálních 
architektonických rozdílů mezi dvěma zmíněnými stavy 
(AS-IS a TO-BE) a jejich dopady do okolní architektury 
resortu. 
Rozsah dokumentu Návrhu na změnu je popsaný 
v kapitole 4.2 

Repository je úložiště architektonických aktiv pod 
správou architekta resortu. Jakékoliv změny (úpravy 
modelů, přidávání komponent, úprava vazeb atd.) musí 
být odsouhlasené na úrovni boardu. Přístupy jsou řízené 
vedením architektury resortu MZČR.  
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▪ Zachování. Stávající komponenty budou dostačující pro plánovanou změnu. 

▪ Změna. Stávající komponenty budou zachovány, ale je nutná jejich úprava. 

▪ Zrušení. Funkční celek, či jeho část bude zrušena. 

GAP analýza následně slouží jako základní podklad pro vytváření Návrhu na změnu, viz kapitola 3.4.1. 

 

Příklad GAP analýzy 

Jedním ze způsobů grafického znázornění GAP analýzy je využití matice. 

Příklad matice níže popisuje hypotetický případ rozšíření zdravotnického evidenčního systému o centrální integrovaný 

reporting, přičemž lokální tisk reportů již nebude mít význam a tato funkcionalita bude zrušena. 

• Na ose „y“ jsou zakresleny AS-IS služby, tedy aktuální stav architektury.  

• Osa „x“ znázorňuje služby TO-BE, tedy kýženou architekturu. 

• Poslední řádek znázorňuje nové služby, zatímco poslední sloupec znázorňuje služby ke zrušení. 

 

Cílové (TO-BE): 

Aktuální (AS-IS): 
Evidence pacientů 

Evidence zdravotnického 

personálu 
Centrální reporting Ke zrušení 

Tisk lokálních 
reportů 

   
Identifikovaný GAP: Bude 

zrušeno 

Evidence 
pacientů 

Bude Zachováno    

Evidence 
zdravotnického 

personálu 

 Bude Zachováno   

K vytvoření   
Identifikovaný GAP: bude 

vytvořeno 
 

3.4.1.3 Sekvence činností  

 

Následující kapitola popisuje obecný postup aplikovatelný pro vytvoření AS-IS a TO-BE modelu architektury. 

1. Prvním krokem je export, či zpřístupnění relevantní části repository – relevantních AS-IS modelů a katalogu 
komponent. 

2. Druhým krokem je kontrola modelů AS-IS stavu v repository. Obecně mohou nastat 3 případy: 

a. Modely jsou dostatečné – Zadavatel může přeskočit bod 3 

b. Modely nejsou dostatečné  

c. Modely v repository nejsou k dispozici 

3. Pro vytvoření/doplnění modelů AS-IS stavů využije 
Zadavatel řešitelský model. Jeho následný import do 
repository je v zodpovědnosti resortního architekta. 

4. Dalším krokem je vytvoření TO-BE stavu. Při 
nedostupnosti některých sdílených komponent 
vytvoří zpracovatel komponenty nové, které při 
předání jasně odliší barevně, či popiskem. Platí, že 
promítnutí zpracovatelského modelu do repository je 
v zodpovědnosti resortního architekta. 

I přesto, že následný seznam všeobecných zásad je zmíněn taktéž i v Metodice tvorby Business Case MZČR (2), je pro svoji 
relevantnost uveden i zde. 

1. Veškeré elementy modelu (komponenty, vazby, skupiny, rozhraní a další) budou mít ve svých vlastnostech popis 
toho co představují, k čemu slouží, komu jsou určeny, zda se jedná o existující komponentu atd. Stejné pravidlo 
platí i pro samotný model. Popis se uvádí ve vlastnostech modelu v políčku „Notes“. 

2. Vazby zachycené v modelu se v rámci možností nesmí křížit. Tím se zvýší přehlednost a čitelnost modelu. 

Katalog komponent je centralizovaný katalog obsahující 
architektonická aktiva (komponenty, vazby, rozhraní apod.) 
využívaná v modelech. Jeho správa je v zodpovědnosti 
resortního architekta. Platí, že pokud je vytvořena nová 
komponenta a zároveň byla chválena architekturou, musí 
být spravována v rámci tohoto katalogu. 

Obrázek 14 Příklad GAP analýzy, vlastní zpracování 
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3. Modely mohou využívat možnosti obarvení prvků, např. existující a budoucí komponenty. Odlišením prvků se zvýší 
přehlednost a zjednoduší práce Resortního architekta pro import modelu do repository. Obarvení prvků je třeba 
zvolit odlišné od standardně užívaných barev pro jednotlivé vrstvy architektury. 

4. Před provedením změny v již schválených modelech je nutné modely pomocí funkcionality Baseline nejprve 

zaverzovat a změnu popsat. Funkcionalitou Baseline se vytvoří kopie větve modelu v daném čase a záloha ve 

formátu XMI. 

3.4.1.4 Sběr informací a Charakteristiky architektonické změny 

Pro popis výše zmíněných analýz (AS-IS, TO-BE, GAP) je klíčový sběr informací, z kterých bude zadavatel změny vycházet. 
Následný popis změny by měl splňovat charakteristiky dle principu „SMART“ a v neposlední řadě by měla být změna 
prioritizována. 

3.4.1.4.1 Sběr informací 

Na základě motivace na změnu určí zadavatel, co je třeba změnit. To je třeba následně ověřit se závaznými dokumenty 
MZČR jako AP (Akční plán), NAP (Národní architektonický plán), strategie rozvoje ICT a další. Zmíněné dokumenty vstupující 
do procesu jsou popsány v kapitole 1.2 této Metodiky. Průběžně probíhá interakce ze zodpovědnými osobami 
(oponentura), jejichž zodpovědnosti jsou popsány v kapitole 4.1 této Metodiky. 
Takto posbírané informace jsou klíčové pro správný popis TO-BE stavu architektury. 

 

Obrázek 15 Proces sběru informací pro vykonání Architektonické změny, vlastní zpracování 

3.4.1.4.2 Požadavky na charakteristiky architektonické změny 

Architektonická změna by měla splňovat následující charakteristiky, které se opírají o princip SMART popsaný v rámečku 

vpravo v souladu s ostatními metodikami KA4. 

1. Specifičnost. Změna by měla být přesně 

popsaná, pro efektivní posouzení. Na 

úrovní HL v případě Návrhu na změnu a 

v maximálním detailu v případě 

Definičního dokumentu. 

2. Měřitelnost. Změna by měla mít 

definované a měřitelné milníky, aby bylo 

prokázáno, že změna přinesla deklarovaný 

benefit. 

3. Dosažitelnost. Změna by měla být 

dosažitelná v definovaném čase a 

rozpočtu. 

SMART („chytré“) principy: 

1. Konkrétní (S – specific) – přesně popsaný; 

2. Měřitelný (M – measurable) – kvantifikovatelný, aby bylo prokázáno 

jeho dosažení; 

3. Dosažitelný (A – achievable) – dosažitelný ve stanoveném čase 

s přidělenými finančními a lidskými zdroji, aby byl relevantní a 

motivační; 

4. Zaměřený na dosahování výsledků (R – result-focused) – měl by vést 

k dosahování konkrétních výsledků; 

5. Časově ohraničený (T – time bound) – časově specifický (navázaný na 

časový rámec Strategie či Akčního plánu) a jeho plnění by mělo být v 

čase sledovatelné/měřitelné.  
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4. Změny by měly být zaměřené na dosahování konkrétních výsledků v rámci strategie resortu MZČR. 

5. Realizace změny by měla být časově ohraničená v souladu se strategií organizace. 

Další charakteristiky: 

6. Změna by měla respektovat aktuální maturitu architektury MZČR a strategický plán jejího rozvoje. 

7. Návaznost na cíle organizace. Změna by měla navazovat na cíle a potřeby organizace. Zároveň by měla být souladu 

se strategií elektronizace zdravotnictví. 

8. Změny musí být v souladu s principy eGovernmentu. 

3.4.1.4.3 Prioritizace 

Vzhledem k rozsahu IT v rámci resortu MZČR doporučujeme zavést prioritizaci architektonických změn. Doporučujeme 

následující kategorie: 

1. Změnu je nutné implementovat. Taková změna je obratem zavedena do projektů a akčního plánu resortu. Jde 

například o změnu na základě úpravy legislativy. 

2. Změna by měla být implementována. Změna je zavedena do plánů ve větším časovém horizontu. Implementace 

je plánována dle volných finančních a lidských zdrojů. Neexistuje pevné datum, do kdy musí být změna 

implementována, jako v případě změny legislativy. 

3. Změna může být implementována. Jedná se o změny s nejmenší prioritou, které jsou řešené až v případě, kdy jsou 

vyřešené ostatní změny. 

3.4.2 Posouzení požadavku Architektonickým boardem 

Dalším krokem je posouzení předloženého Návrhu na změnu Architektonickým 

boardem. Výstupem činnosti je schválení, či zamítnutí návrhu na změnu například 

z následujících hledisek: 

▪ Soulad s Enterprise architekturou 

▪ Soulad s IT koncepcí MZČR 

▪ Soulad s architektonickým rámcem 

▪ Soulad s IT bezpečností 

▪ Plán a finance 

V případě schválení Návrhu je zahájena tvorba na Definičním dokumentu. 

Zamítnutý dokument spolu s komentáři se vrací zpět do předchozí fáze Zadavateli změny na případné přepracování, či 

zrušení.  
 

 

 

3.4.3 Posouzení ÚZISem 

Pokud Architekt ÚZIS není Zadavatelem změny, příp. členem Architektonického boardu, musí Návrh na změnu projít 

schválením ÚZIS, jakožto provozovatele, správce a realizátora změn v informačních systémech MZČR. ÚZIS dále posuzuje 

změny z hlediska platné legislativy. 
 

 

 

3.4.4 Informování o zamítnutí návrhu 

V případě zamítnutí Návrhu na změnu v kterékoliv fázi postupu předá Architektonický board Zadavateli architektonické 

změny vyjádření o neschválení Návrhu na změnu s vysvětlením zamítnutí.  
 

Vstupy: Návrh na změnu 

Účastníci: Sponzor, Odbor informatiky, Architekt rezortu (Enterprise architekt), Architekt kybernetické bezpečnosti 

Výstupem tohoto kroku je Stanovisko k návrhu na změnu 

 

 

Vstupy: Návrh na změnu 

Účastníci: Architekt ÚZIS 

Výstupem tohoto kroku je Stanovisko k Návrhu na změnu 

 

 

Popis zodpovědností jednotlivých členů 
boardu je zachycen v rámci kapitoly 4 
Governance 
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3.4.5 Tvorba Definičního dokumentu  

Definiční dokument vzniká ve spolupráci Solution 

a resortního (Enterprise) architekta. V některých 

případech je nutná i spolupráce dalších členů, jako 

architekta bezpečnosti, případně pověřeného 

pracovníka z odboru informatiky, dle rozsahu a 

typu změny. Jako vstup slouží schválený Návrh na 

změnu, GAP analýza, analýza TO-BE stavu, funkční, případně nefunkční požadavky.  

 

 

3.4.6 Vyplnění OHA formuláře 

Pro schválení architektonické změny je v určitých 

případech nutné vyjádření Odboru hlavního 

architekta Ministerstva vnitra. A to v případě, že 

změna (v souladu se zákonem 365/2000 Sb. resp. 

dle Usnesení vlády č. 889 ze dne 2.11.2015) přesahuje stanovené limity 6.000.000 Kč v kalendářním roce respektive 

30.000.000 Kč kumulativně za období pěti let, bude takováto změna předána k posouzení odboru Hlavního architekta 

Ministerstva vnitra. 

Změna je posuzována z pohledu souladu s celkovou koncepcí rozvoje veřejné správy a eGovernmentu. Resortní (Enterprise) 

architekt vyplní relevantní OHA formulář a zašle datovou schránkou. 
 

 

3.4.7 Posouzení Definičního dokumentu 

Architektura předá vypracovaný Definiční dokument odboru informatiky pro jeho věcné posouzení. Po následném schválení 

je projekt/změna připravena k realizaci. Platí, že dokument je posuzován dle následujících hledisek: 

▪ Soulad s IT koncepcí MZČR 

▪ Dodržení principu reusability 

▪ Dodržení interoperability  

▪ A další  

V případě zamítnutí je dokument předán zpět architektuře pro doplnění/přepracování.  
 

 

 Pravidelná revize resortní Architektury 

V rámci řízení architektury je třeba provádět pravidelnou revizi AS-IS stavů vůči cílovým TO-BE stavům a revizi 

architektonického repository. Jedná se o aktivitu, která je v zodpovědnosti architekta resortu (Enterprise architekta).  

Vstupy: Zamítnutý Návrh na změnu 

Účastníci: Architektonický board 

Výstupem Informování Zadavatele 

 

 

Vstupy: Schválený návrh na změnu, GAP analýza, analýza TO-BE stavu, Funkční a nefunkční požadavky 

Účastníci: Architekt resortu (Enterprise architekt), Solution architekt 

Výstup: Definiční dokument 

 

 

Vstupy: Schválený Návrh na změnu 

Účastníci: Architekt resortu (Enterprise architekt) 

Výstup: OHA formulář 

 

 

 

Vstupy: Definiční dokument 

Účastníci: Manažer odboru informatiky 

Výstup: Stanovisko k Definičnímu dokumentu 

 

 

 

Definiční dokument představuje podrobný popis návrhu řešení na úrovni 
Solution architektury a jeho rozsah je popsán v kapitole 4.2. 
Kapitola také obsahuje vzor dokumentu včetně příslušných kapitol. 

OHA formulář existuje v několika verzích (A, B3, B2, B1) rozsahu, dle 
realizované změny. Detailnější popis se nachází v kapitole 4.2 
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Architektura je sledována v horizontu krátkodobých, 

střednědobých a dlouhodobých změn. Po následném 

vyhodnocení jsou (dle rozsahu) upravovány 

krátkodobé či dlouhodobé cíle, případně celé 

strategické dokumenty. Pro sledování pokroku a jeho 

reportování jsou využita data získána v rámci 

monitoringu a jejich následná interpretace. 

Kroky v rámci vyhodnocení řízení architektury jsou následující  

1. Srovnání navržených architektonických změn s reálně dosaženými změnami s cílem zjistit, zda se architektura 

vyvíjí v souladu s navrženou strategií 

2. Identifikace odchylek reálných změn od navržených změn. Vysoké odchylky mohou být známkou: 

▪ Nesprávného nastavení dílčích cílů (např. vychýlený expertní odhad)  

▪ Neočekávaného vývoje implementace elektronického zdravotnictví (ať už pozitivního či negativního), 

např. zpoždění aktivit, silnější než očekávaný dopad intervencí apod. 

▪ Odchylka od nadnárodních standardů 

Ve všech případech je třeba revidovat strategii řízení architektonických změn  

3. Konsolidace podkladů (jsou-li sbírané více odděleními) pro přípravu příslušného reportu 

  

Krátkodobý horizont sleduje aktuálně běžící, či méně náročné změny, 
obecně změny realizované do 3 let 
Střednědobý horizont sleduje změny realizované do 5 let, obecně se 
jedná již o koncepční změny, jako náhrady menších systémů 
Dlouhodobý horizont sleduje změny realizované v časovém horizontu 
5 a více let. Jedná se o koncepční změny, jako náhrady klíčových 
systémů 
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Governance 
4.1 Zodpovědnosti 

4.2 Dokumenty a vzory 

Úvod 
Architektonický 

rámec 

Řízení 
architektonické 

změny 
Governance Úvod 
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4 Governance 

Následující model stručně znázorňuje governance při procesu změny, na nějž je navázán zbytek kapitoly. Tento model 

zobrazuje organizační strukturu pro účel architektonické změny. 

 

 

Obrázek 16 Governance při procesu změny v architektuře, vlastní zpracování 

 Zodpovědnosti 

Následující kapitola popisuje zodpovědnosti a aktivity jednotlivých rolí vstupujících do procesu řízení architektonické 

změny. Účast jednotlivých rolí v Architektonickém boardu je popsána v kapitole 3.2 této Metodiky. 

Role Aktivita/zodpovědnost 

Solution Architekt 

▪ Úzká spolupráce se Zadavatelem změny 

▪ Validace, či přímá participace na dokumentu Návrh na změnu. 

▪ Představení Návrhu na změnu Architektonickému boardu 

▪ Participace na vytváření Definičního dokumentu 

Architekt resortu 

▪ Posouzení Návrhu na změnu z pohledu: soulad s Enterprise architekturou 

(portfoliem MZČR), soulad s principy a standardy 

▪ Dohled nad realizací změny 

Architekt ÚZIS OHA MV 

Sponzor 

Odbor informatiky 
MZČR 

Architekt resortu 
Architekt 
bezpečnosti 

Solution architekt 

Zadavatel změny 

Architektonický board 

Kapitola 4 shrnuje governance procesu architektonické změny. V první podkapitole jsou popsány zodpovědnosti účastníků 

vstupujících do procesu architektonické změny. Podkapitola následující pak obsahuje výčet typů a případných vzorů 

dokumentů, které je nutno v procesu využít. 
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Role Aktivita/zodpovědnost 

▪ Dohled nad konzistencí návrhu Solution architektury 

▪ Participace na vytváření/revizi Definičního dokumentu 

Zadavatel Změny 

▪ Zodpovědnost za vytvoření Návrhu na změnu 

▪ Úzká spolupráce se Solution architektem 

▪ Prezentace Návrhu na změnu členům Architektonického boardu 

Sponzor ▪ Posouzení Návrhu na změnu z pohledu financí a plánování 

Pověřený pracovník 

Odboru Informatiky 

▪ Posouzení Návrhu na změnu z pohledu souladu s postupy, použitými 

technologiemi a celkovou koncepcí IT MZČR 

▪ Posouzení a schválení Definičního dokumentu 

▪ Schválení změny k realizaci 

Architekt bezpečnosti ▪ Posouzení Návrhu na změnu z pohledu IT bezpečnosti 

Architekt ÚZIS 

▪ Posouzení Návrhu na změnu z pohledu legislativy, zdravotnických regulací a 

celkovou IT koncepcí  

▪ Posouzení Definičního dokumentu 

▪ Konzultace/Spolupráce při vytváření Definičního dokumentu 

▪ Může být Zadavatelem změny 

▪ Může být členem Architektonického boardu 

OHA MV 

▪ Posouzení z hlediska rozvoje služeb veřejné správy 

▪ Validace dodržení architektonických principů veřejné správy  

▪ Posouzení souladu s akčním plánem EU pro eGovernemnt 

Tabulka 4 Výčet rolí a jejich zodpovědností v procesu 

 Dokumenty a vzory 

Dokument Popis 

Návrh na 

architektonickou změnu  

▪ Dokument na úrovni „Request for architecture work“ dle metodiky TOGAF (2) 

▪ Popis AS-IS – TO-BE stavu všech vrstev Enterprise architektury (Business, 

Aplikační, Datová a Technologická). Pokud by kterákoliv vrstva nebyla pokryta, 

pak je nutné vysvětlit proč 

▪ GAP analýza na základě AS-IS, TO-BE stavu 

▪ Dále v procesu je rozšířen Definičním dokumentem 

▪ Vzor: V příloze 

Definiční dokument  

▪ Dokument obsahuje podrobný popis změny 

▪ Obsahuje podrobné modely architektury všech vrstev architektury úrovni 

Solution Architektury.  Pokud by kterákoliv vrstva nebyla pokryta, pak je nutné 

vysvětlit proč 

▪ Dokument popisuje i dopad z pohledu rozvoje služeb veřejné správy 

▪ Rozšiřuje Návrh na architektonickou změnu 

▪ Vzor: V příloze 
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Dokument Popis 

OHA formulář 

▪ Dokument vzniká pro účely schválení ze strany Odboru hlavního architekta 

(OHA) Ministerstva vnitra 

▪ Informace o typech formulářů jsou volně dostupné na webových stránkách MV 

(2). Není tedy přiložen vzor 

Architektonická výjimka 

▪ Formulář žádosti o Architektonickou výjimku 

▪ Výjimka je posuzována Architektonickým boardem 

▪ Vzor: V příloze 

Tabulka 5 Výčet dokumentů 
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