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Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

AIS Ambulantní informační systém 

ARP/ARPac Autoritativní registr pacientů 

BC Business case 

BPMN Business Process Model and Notation 

ČR Česká republika 

.docx Microsoft Word Open XML Format Document file 

EA Enterprise architektura 

ESIF Evropské strukturální a investiční fondy 

GUID Globally Unique Identifier 

GDPR General data protection regulation 

ICT Informační a komunikační technologie 

IROP Integrovaný regionální operační program 

KHS Krajské hygienické stanice 

OHA Odbor Hlavního architekta Ministerstva vnitra ČR 

OVM Orgán veřejné moci 

OP Z Operační program Zaměstnanost 

MZ/MZČR Ministerstvo zdravotnictví ČR 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

NCeZ Národní centrum elektronického zdravotnictví 

NIS Nemocniční informační systém 

NCONZO Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických obor 

NSeZ Národní strategie elektronického zdravotnictví 

.pdf Portable Document Format 

PZS Poskytovatel zdravotnických služeb 

SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv 

UC Use case 

ÚZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky 

.xlsx Microsoft Excel Open XML Spreadsheet 

.XMI XML Metadata Interchange 

.XML Extensible Markup Language 

ZD Zdravotní dokumentace 

ZZ Zdravotnické zařízení 

NAP Národní architektonický plán 

NZIP Národní zdravotnický informační portál 

WHO Světová zdravotnická organizace 
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1 Úvod a účel 
 

1.1 Účel a okolnosti vzniku metodiky 

V průběhu třetího čtvrtletí 2019 pokračovala intenzivní práce na finalizaci dílčích částí paragrafovaného znění 

zákona o elektronizaci zdravotnictví. Přijetí zákona se předpokládá v roce 2020. V připravovaném návrhu 

zákona o elektronizaci zdravotnictví bude stanovena institucionalizace elektronického zdravotnictví, resp. 

působnost Ministerstva zdravotnictví v oblasti elektronizace zdravotnictví, kterou bude vykonávat odbor 

Národního centra elektronického zdravotnictví. 

Jedním z primárních motivátorů zpracování Zdravotnický Business Case a elektronizace a digitalizace 

zdravotnictví obecně je zlepšení kvality zdravotnických procesů v ČR a podpora vzniku inovativních digitálních 

řešení. Inovativní digitální řešení mohou podpořit zdraví a kvalitu života občanů a umožnit účinnější způsoby 

organizace a poskytování zdravotních služeb. Digitální technologie by měly být vnímány jako nedílná součást 

zdravotnictví a péče a měly by být zaměřeny na širší cíle zdravotních systémů.  

Rychlého zavádění inovativních digitálních řešení v oblasti zdravotnictví lze nejlépe dosáhnout prostřednictvím 

spolupráce a sdílením zkušeností při zavádění, přenosu informací ve všech členských státech a regionech, a to 

jak na národní úrovni, tak na úrovni EU. 

Účelem této Metodiky tvorby Business case Ministerstva zdravotnictví 

ČR (dále také „Metodika“) je definování a standardizace tvorby 

Business Case v rámci procesů zdravotnictví v České republice a dále 

návod jakým způsobem zvolenou problematiku modelovat, aby její užití 

bylo univerzální. Business Case zpracovávají vybranou problematiku 

v celém jejím životním cyklu. Tvorba Business Case je nástrojem pro dosažení interoperability zdravotních 

záznamů v systému zdravotnictví. Slouží účastníkům, kteří se budou podílet na realizaci Business Case.  

Jedním z cílů metodiky je ukázat, jak přistoupit k tvorbě Business Case a využít: 

▪ existující Business Case 

▪ existující Use Case 

▪ existující modely a architektury 

▪ dostupné služby (viz. Katalog služeb) 

▪ dostupné standardy 

Pomocí tohoto dokumentu bude zpracovatel schopný zmapovat zvolenou problematiku standardizovaným 
způsobem tak, aby bylo možné její využití v rámci interoperability a zároveň jednotlivé Business Case 
porovnávat, provazovat a dále využít. 

Kapitola popisuje účel a okolnosti vzniku Metodiky, hlavní uživatele Metodiky, popis struktury jednotlivých 

částí Metodiky a jejího použití. Dále popisuje závaznost Metodiky a její aktualizace a definuje role Metodiky 

v kontextu Národní strategie elektronického zdravotnictví, důležité informace a pokyny pro využití Metodiky 

a role.  

Business Case je obecný popis potřeby 
pro sdílení informací v rámci zdravotnictví 

Use case popisuje potřeby uživatelů pro 
provedení daného Business Case 
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Tento dokument bude závazný pro všechny účastníky procesu vytváření Business Case. Jakékoliv odchylky od 
tohoto dokumentu poté musí být schváleny resortním architektem MZČR. 

1.2 Komu je Metodika určena 

Metodika je určena všem institucím a pracovníkům (v návaznosti mimo jiné na členy cílové skupiny projektu 

Strategické řízení), kteří budou mít za úkol popsat konkrétní Business Case nebo Use Case určený pro 

elektronizaci procesů ve zdravotnictví (dále také „Zpracovatel“). Metodika je využitelná pro všechny strany 

zainteresované v elektronizaci 

zdravotnictví, případně jejich dílčích 

součástech.  

Jedná se o strany na úrovni veřejného 

sektoru (jako například NCeZ, ÚZIS nebo 

SÚKL) a všechny tvůrce zdravotnických 

informačních systémů a poskytovatele 

zdravotních služeb, kteří budou potřebovat 

ve svém zdravotnickém zařízení popsat 

konkrétní Business Case nebo Use Case. Metodika je využitelná na různých úrovních elektronického 

zdravotnictví, tj. jak na úrovni elektronického zdravotnictví jako celku ve smyslu implementace Národní strategie 

elektronického zdravotnictví (NSeZ), tak na úrovni dílčích intervencí. 

Uživatele rozdělujeme pro potřeby Metodiky podle míry přínosu a využití na primární, sekundární a terciární. 

Schéma 1 zobrazuje hlavní uživatele Metodiky.  

 
Obrázek 1 Hlavní uživatelé Metodiky, vlastní zpracování 

Primární uživatelé 
mají v kompetenci nastavení, koordinaci a řízení 

implementace eHealth 
(MZČR / NCeZ) 

Sekundární uživatelé  
vkládají, sbírají a využívají data o implementaci eHealth, nesou odpovědnost za část intervencí, případně se podílí na 

financování eHealth 
(např. ÚZIS, SÚKL, MPSV, MMR, PZS) 

 
Terciární uživatelé 

pasivně konzumují data, ale nezasahují přímo do 
implementace eHealth 

(dodavatelé, zpracovatelé) 

Primárními uživateli Metodiky jsou subjekty, které mají v kompetenci 
nastavení, koordinaci a řízení implementace elektronizace zdravotnictví. 

Sekundární uživatelé sbírají a využívají data související s elektronizací 
zdravotnictví, nesou odpovědnost za část intervencí spojených 
s elektronickým zdravotnictvím, případně se podílí na financování 
elektronického zdravotnictví. 

Terciárními uživateli se rozumí strany, které jsou zúčastněny procesu 
tvorby Business Case nebo jsou těmito Business Case ovlivněny 
(dodavatelé, zpracovatelé a mezinárodní organizace) 

Digitálním zdravotnictvím se rozumí „oblast znalostí a praxe spojená s jakýmkoli aspektem přijímání digitálních technologií ke 
zlepšení zdraví, od vzniku až po provoz“(15)). Termín „digitální zdravotnictví“ se dnes často používá jako zastřešující pojem zahrnující 
elektronické zdravotnictví a využívání pokročilých výpočetních věd (např. v oblasti velkých dat a umělé inteligence). 

Elektronické zdravotnictví označuje soubor nástrojů a služeb, které využívají informačních a komunikačních technologií v oblasti 
zdravotnictví. Implementace těchto nástrojů a služeb je v českém prostředí zaměřena především na vyšší dostupnost, kvalitu, bezpečí 
a efektivitu českého zdravotnictví společně se zvýšením zájmu občana o péči o vlastní zdraví měřeného počtem uživatelů Národního 
zdravotnického informačního portálu (NZIP nebo také Portál).  
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1.3 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 (MZČR). 

Následně byla metodika oponována zástupci Ministerstva zdravotnictví České republiky (MZČR) a Ústavu 

zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Práce na Metodice byly koordinovány zástupci Národního centra 

elektronického zdravotnictví (NCeZ).  

1.4 Závaznost a aktualizace Metodiky 

Metodika tvorby Business Case bude závazná pro Ministerstvo zdravotnictví České republiky a další subjekty, 

které budou součástí vytváření Business Case nebo Use Case.  

Metodika bude aktualizována dle potřeby v návaznosti např. na změny legislativy, změny konceptu architektury 

eHealth nebo zpětnou vazbu uživatelů. Potřebu aktualizace Metodiky je třeba zvážit zejména v následujících 

případech: 

▪ Při novelizaci zákona o elektronizaci zdravotnictví. 

▪ V rámci aktualizace Národní strategie elektronického zdravotnictví, resp. Akčního plánu k Národní 

strategii elektronizace zdravotnictví. 

▪ V případě významného technologického posunu v oblasti elektronizace 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. 

 

 

1.5 Role 

Do procesu přípravy a udržování Business Case jsou začleněny subjekty pokrývající následující role: 

▪ Zpracovatel: Subjekt (osoba nebo společnost) zodpovědný za vypracování daného Business Case 

v rozsahu všech požadovaných výstupů a dokumentů. Pro Zpracovatele je potřebná znalost BPMN 2.0 

notace, Archimate 3.0 notace a aplikační podpory pro vytváření a editaci všech očekávaných výstupů. 

Dále je nutný přístup ke všem již vytvořeným podkladům, standardům a další dokumentaci. 

▪ Zadavatel (Ministerstvo Zdravotnictví ČR): Zadavatel zpracování jednotlivých Business Case schvaluje 

finální podobu jednotlivých výstupů k Business Case. 

▪ Věcný konzultant: Subjekt (osoba nebo společnost) poskytující konzultaci ohledně věcného hlediska 

zpracování jednotlivých Business Case. 

U kapitol popisujících konkrétní postup tvorby a zpracování Business Case. Metodika používá modrý podklad pro 

zvýraznění očekávaných výstupů v rámci popisovaného kroku. 

 

Pro zvýšení přehlednosti mohou být v jednotlivých kapitolách uvedené definice některých pojmů, popis možných přístupů 

a obecně informace spíše teoretického rázu, které jsou od ostatního textu odlišené šedým podkladem. Tyto části jsou 

určeny zejména čtenářům bez základních zkušeností s tvorbou Business Case. 

                Graficky pomocí žlutého podkladu a piktogramu mohou být odlišeny konkrétní tipy a postupy 

(piktogram žárovky), doporučení na odkazy a zdroje k předmětným tématům (piktogram knihy), případně upozornění 

(piktogram vykřičníku). 
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▪ Legislativní konzultant: Subjekt (osoba nebo společnost) poskytující konzultaci ohledně právního 

hlediska jednotlivých Business Case a jejich součástí. Jeho role bude v rámci tvorby Rozpadu To-Be stavu 

(viz kapitola 3.6) 

▪ Architekt MZČR: Architekt resortu, který dohlíží na obsah repository a schvaluje změny na základě 

řešitelského modelu. 

▪ Stakeholder: Subjekt (osoba nebo společnost) přímo zapojena nebo ovlivněna realizací či průběhem 

projektu nebo procesu. 

1.6 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 upozorňujeme na následující: 

▪ Samotná Metodika a její aplikace nezaručuje kvalitu (Metodikou stanovených) vykonaných činností a 

vytvořených Business Case a Use Case. 

▪ V případě, že popis a tvorba Business Case nebo Use Case je definována legislativně, musí být Metodika 

aplikována v souladu s danou legislativou.  

▪ Zpracovávaný Business Case musí být v souladu s Národním architektonickým plánem (1) (dále NAP).   

▪ Zpracovatel musí při své práci zohlednit vizi eHealth (2) a NSeZ (3). 

▪ Metodika byla zpracována se znalostí současných informací (viz datum poslední revize dokumentu 

v Přehledu provedených změn). S postupem implementace elektronického zdravotnictví se vyvíjí i 

postupy vytváření Business Case a Use Case. Tyto změny je nutno v rámci využití Metodiky reflektovat. 

Metodika byla tvořena se záměrem, aby se jednalo o „živý dokument“ zohledňující možné budoucí 

změny v elektronickém zdravotnictví v ČR. Dále vývoj metodiky musí také reflektovat zkušenosti 

s používáním elektronického zdravotnictví v ČR. 

▪ K dosažení nejvyšší možné kvality Business Case a Use Case musí být Metodika využívána pracovníky se 

zkušenostmi v této oblasti. 
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Plánování Business Case 
 

2.1. Životní cyklus Business Case 

2.2. Stanovení řídící struktury pro tvorbu Business Case 

2.3. Plánování tvorby Business Case 

2.4. Volba zpracovaného Business Case 

2.5. Procesy oponentury, schvalování a řízení konfliktů 
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Dopad do EA 
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interoperability 

Budoucí rozvoj Úvod a účel 
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2 Proces zpracování Business Case 
 

2.1 Životní cyklus Business Case 

Na obrázku níže je zobrazen životní cyklus Business 

Case, pro využití v rámci interoperability. Z tohoto 

pohledu začíná životní cyklus Business case 

definováním v rámci strategie digitálního 

zdravotnictví a končí implementací v rámci IT 

řešení. V Metodice se věnujeme pouze ohraničené oblasti prvních tří bodů, tedy výběrem a plánováním tvorby 

Business Case v rámci strategie (kapitola 2), definicí Business Case (kapitola 3) a Architekturou interoperability 

a specifikací Business Case (kapitola 3 a 4). 

 
Obrázek 2 Životní cyklus Business Case (4), vlastní zpracování 

Kapitola popisuje plánování zpracování Business Case od definice životního cyklu Business Case, stanovení 

řídicí struktury včetně požadavků na Zpracovatele, Stakeholdery a odpovědné instituce. Dále kapitola 

obsahuje plánování tvorby Business Case včetně časového rámce a harmonogramu, volbu Business Case a 

procesy oponentury a schvalování.  

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. 
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2.2 Stanovení řídicí struktury pro tvorbu Business Case  

V rámci počátečních prací tvorby Business Case je jedním z nutných kroků určení řídicí struktury – jedná se o 

stanovení osob, které budou vykonávat specifické aktivity v rámci tvorby a zpracování Business Case a jsou jim 

přiřazeny konkrétní role a odpovědnosti. 

Konkrétní rozdělení aktivit a odpovědností bude vždy záviset na 

organizační struktuře instituce pověřené řízením a koordinací aktivit 

v rámci elektronizace zdravotnictví, tedy Národního centra 

elektronického zdravotnictví (NCeZ), které provádí koncepční, 

strategické a programové řízení elektronizace zdravotnictví a zajištuje 

metodické vedení jeho rozvoje. Pro zajištění tvorby Business Case je nicméně zásadní přiřadit odpovědným 

pracovníkům (jak na straně zadavatele, tak zpracovatele) minimálně následující kompetence:  

▪ Řízení aktivit a dohled nad tvorbou Business Case 

- definování cílů, schvalování plánu a výstupů, komunikace na vrcholové úrovni, věcný dohled nad 

tvorbou Business Case, případně řešení kompetenčních sporů s ostatními stakeholdery zapojenými 

do tvorby Business Case 

▪ Tvorba a sledování plánu  

- vypracování přehledu jednotlivých aktivit, projektové řízení, sledování potřeby informací a dat pro 

různé účely, operativní dohled nad dodržováním plánu, komunikace s jednotlivými stakeholdery 

zapojenými do procesu tvorby Business Case 

▪ Zpracování jednotlivých Business Case 

- tvorba výstupů k jednotlivým Business Case, komunikace a konzultace se stakeholdery zapojenými 

do procesu tvorby Business Case 

Jedné osobě může být svěřeno více kompetencí, nicméně minimálně řízení a dohled by měly být jednoznačně 

odděleny od zpracování Business Case. 

 

2.2.1 Požadavky na zpracovatele 

Zpracovatel Business Case musí mít znalosti, které jsou potřebné pro zpracování Business Case v očekávané 

úrovni kvality a odbornosti. Z technického hlediska je potřebná znalost notace BPMN 2.0, Archimate 3.0 a 

znalost aplikací pro vytváření a editaci všech očekávaných výstupů (kapitola 5). Dále je nutné, aby měl 

Zpracovatel přístup ke všem již vytvořeným podkladům, standardům a další dokumentaci (kapitola 5.3.2), 

které budou potřebné pro úspěšné vypracování zadaného Business Case v souladu s požadavkem 

interoperability. 

2.2.2 Identifikace odpovědných stran 

Odpovědné strany (osoby nebo společnosti zodpovědné za finální podobu Business Case) musí být 

identifikovány co nejkonkrétněji, např. na úrovni organizace, skupiny či funkce/role, avšak ne přímo jako 

konkrétní osoby, které se časem mění.  

Výstupem tohoto kroku je konkrétní rozdělení aktivit a odpovědností za jednotlivé aktivity tvorby Business Case. 

Stakeholder je strana zainteresovaná do 
procesu či projektu. Tato strana je přímo 
zapojena nebo je ovlivněna realizací či 
průběhem projektu nebo procesu. 
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Optimální počet odpovědných stran zapojených do řídicí struktury tvorby Business Case není pevně daný. Je-li 
řídicí struktura roztříštěná mezi příliš velké množství organizací, skupin nebo rolí, může dojít ke ztížení domluvy 
a efektivní komunikace těchto stran. Řídicí struktura by však neměla být soustředěna mezi příliš úzký okruh stran, 
v takovém případě by mohlo dojít k přehlížení zájmů skupin zapojených do elektronizace zdravotnictví, případně 
k chybějícímu pohledu nezúčastněných stran. 

2.2.3 Identifikace klíčových Stakeholderů a jejich potřeb 

Klíčové Stakeholdery a jejich potřeby identifikujeme v následujících krocích:  

1. Určení klíčových subjektů, kterých se implementace elektronického zdravotnictví dotýká. Vhodnou 

metodou pro určení všech stakeholderů může být například brainstorming. Mezi klíčovými stakeholdery 

by se měli objevit zástupci poskytovatelů zdravotní péče, uživatelů zdravotní péče, subjektů 

poskytujících elektronické služby a produkty, zdravotních pojišťoven, řídicí struktury elektronického 

zdravotnictví a spolupracujících institucí (MZČR, NCeZ, ÚZIS, SÚKL) a spolufinancujících institucí (např. 

ESIF subjekty). 

2. Stanovení cílů výše určených zainteresovaných subjektů. 

3. Odvození potřeb zainteresovaných subjektů na základě jejich cílů.  

4. Prioritizace těchto subjektů, resp. identifikovaných potřeb, v závislosti na tom, jak přispívají 

k naplňování cílů a implementace elektronizace zdravotnictví.  

 

2.3 Plánování tvorby Business Case 

Dalším krokem zpracování Business Case je plánování, během kterého je stanoveno, jaké podklady budou 

využity. Dále je třeba zasadit veškeré práce na daném Business Case do časového rámce.  
Plánování zpracování Business Case probíhá ve dvou krocích popsaných v následujících podkapitolách. 
 

Konkrétní odpovědné strany a jejich role by měly zohledňovat následující aspekty:  

▪ Mandát: strana musí disponovat odpovídajícími kompetencemi vyplývajícími ze strategických dokumentů, smluv či 

legislativy, nebo musí být jinak právně ukotvené pro zajištění odpovídající funkce 

▪ Legitimita: strana musí být vnímána jednotlivými stakeholdery jako legitimní nebo kvalifikovaná součást procesu 

tvorby Business Case 

▪ Vliv: strana musí mít dostatečný kredit vůči odborné veřejnosti a klíčovým zainteresovaným stranám v sektoru 

zdravotnictví, aby mohla účinně vykonávat svou roli a vyjednat a prosadit jednotlivá opatření 

▪ Zdroje: strana musí disponovat potřebnými kapacitami pro tvorbu Business Case nebo potřebné konzultace, zejména 

na úrovni:  

- Personální: definice minimálního počtu úvazků a s tím související odbornosti, zejména zajištění odborníka se 

zkušenostmi se zdravotnickými procesy nebo tvorbou dodávky. Alternativním řešením je zajištění externích 

odborných konzultací 

- Informační: všechny zainteresované strany musí mít k dispozici všechny potřebné zdroje informací a podkladů 

potřebné pro zpracování Business Case v daném rozsahu  

- Technická: pro zpracování informací je nutné zajistit přístup k potřebným aplikacím 

Výstupem tohoto kroku je prioritizovaný seznam klíčových subjektů a jejich potřeb. 

Stanovení harmonogramu 

tvorby BC 
Stanovení cílů tvorby BC 
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2.3.1 Stanovení cílů tvorby Business Case 

V úvodu je třeba formulovat předmět a cíl Business Case. Činnosti prováděné v rámci tvorby Business Case by 

měly určit jaké zlepšení kvality zdravotní péče přinese elektronizace daného procesu. Další cíle, které může 

přinést tvorba vybraného Business Case, jsou: 

▪ sběr dat pro přípravu nových zdravotnických systémů 

▪ podpora vytváření nových procesů pro elektronické zdravotnictví 

▪ analýza výhod a nevýhod elektronizovaného zdravotnického procesu 

▪ podpora koordinace aktivit v oblasti elektronizace zdravotnictví 

▪ podpora interoperability v rámci zdravotnických systémů 

Všechny osoby a instituce zapojené do tvorby Business Case musí rozumět, co je předmětem tvorby Business 

Case a k čemu zpracování daného Business Case slouží. Tvorba Business Case by měla být chápána primárně jako 

nástroj k dosažení interoperability elektronického zdravotnictví. 

 

2.3.2 Stanovení harmonogramu tvorby Business Case 

Plán tvorby Business Case připraví hlavní osoba odpovědná za tvorbu Business Case ve spolupráci se 

Zpracovatelem. Plán by měl být z velké části založený na již existujících fungujících mechanismech a dostupných 

datových zdrojích. 

Je nezbytné, aby byl plán odsouhlasen všemi relevantními odpovědnými osobami definovanými v kapitole 2.2. 

Časový harmonogram tvorby Business Case bude obsahovat:  

▪ Hlavní fáze realizace tvorby Business Case – tvorbu Business Case je vhodné rozdělit na fáze, které 

budou představovat soubory opatření vedoucí k naplnění cílů zpracování Business Case.  

▪ Výstupy – ke každé fázi bude přiřazen výstup, který je očekáván po jejím ukončení, např. ve formě 

zprávy, procesní mapy As-Is/To-Be, rozpadu To-Be. 

▪ Klíčové aktivity pro dosažení výstupů – budou přiřazeny k jednotlivým fázím zpracování Business Case 

(typicky odevzdání výstupu).  

▪ 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 realizace tvorby Business Case (například odevzdání 

první verze závěrečného reportu Business Case). 

▪ Osoby / subjekty odpovědné za realizaci klíčových aktivit – přiřazení jednotlivých rolí ke klíčovým 

aktivitám identifikovaných dříve. 

▪ Aktualizace harmonogramu – harmonogram bude aktualizovaný v návaznosti na provedené aktivity.  

Cíle tvorby Business Case musí být navázané na časový rámec uvedený ve strategických či implementačních 

dokumentech elektronizace zdravotnictví (tedy ve Strategii, Akčním plánu, případně plánech implementace), ale 

i ve vztahu k faktorům tento časový rámec ovlivňující. Časový rámec umožňuje sledovat, zda je v čase 

dosahováno očekávaných výsledků. 

Vzhledem k rozmanitosti jednotlivých aktivit elektronizace zdravotnictví a dalších aspektů neexistuje doporučení 

pro správné určení takového časového rámce aplikovatelné na přípravu Business Case v rámci implementace 

elektronického zdravotnictví v České republice. Nastavení časového rámce by mělo být předmětem analýz při 

definování strategických dokumentů i hlavních opatření. 

Obecný postup pro stanovení časového rámce tvorby Business Case je následující: 

Výstupem tohoto kroku je definovaný předmět a seznam cílů Business Case, např. ve formě tabulky, kde budou cíle 

seřazeny podle priorit pro jednotlivé stakeholdery.  

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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1. Analýza významných strategických dokumentů elektronizace zdravotnictví (Strategie a její aktualizace, 

Akční plán a implementační plány), na jejímž základě stanovíme významné časové milníky (roky, v nichž 

dochází k významným změnám v implementaci elektronického zdravotnictví).  

2. Analýza vlivu významných faktorů na časový rámec, a to zejména: 

▪ specifické požadavky stakeholderů 

▪ načasování implementačních či hodnoticích aktivit elektronizace zdravotnictví 

▪ datové potřeby třetích stran, obvykle poskytovatelů dotací (např. MPSV v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost (OP Z), Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v rámci Integrovaného 

regionální operačního programu (IROP)) 

▪ politické cykly a cykly financování (např. časové rámce ve vztahu k programovým obdobím ESIF) 

3. Stanovení časového rámce na základě informací z předchozích dvou kroků. Může se jednat o roky, kdy 

má být spuštěna významná funkcionalita elektronického zdravotnictví, kdy má dojít k aktualizaci 

strategie apod. 

 

2.4 Výběr zpracovávaného Business Case 

Součástí výběru Business Case pro následné zpracování je identifikace 

potřeb organizace a oblastí určených pro elektronizaci jednotlivých 

procesů. Výběr Business Case pro zpracování je zcela v gesci MZČR. 

Všechny do té doby zpracované Use Case a Business Case jsou uloženy v repository Business Case a Use Case 

MZČR.  

Typickými příklady jsou již zpracované Business Case pro procesy Propouštěcí zprávy a Zdravotnické 

dokumentace. 

2.5 Procesy oponentury, schvalování a řízení konfliktů 

Veškeré dokumenty vytvořené v rámci zpracování Business Case musí projít oponenturou a následným 

schvalováním ze strany MZČR. MZČR bude oponovat a schvalovat nejen celkový Business Case, ale i jednotlivé 

výstupy. K dosažení bezproblémového postupu v rámci zpracování Business Case bude Zpracovatel prezentovat 

jednotlivé výstupy průběžně, aby se předešlo slepým uličkám a nevyhovující kvalitě již vytvořených výstupů. 

V rámci vytváření a mapování jednotlivých výstupů může dojít k zjištění konfliktů ať už na úrovni procesů, nebo 

na technologií. V těchto případech musí Zpracovatel informovat MZČR, se kterým následně nalezne řešení ať 

pomocí konzultace s odborníky, nebo přizváním třetí strany. 

 

  

Výstupem tohoto kroku je harmonogram tvorby Business Case s vymezeným časovým rámcem, klíčovými aktivitami a 
milníky, jednotlivými výstupy a přiřazenými odpovědnostmi za klíčové aktivity tvorby Business Case.  

Repository je úložiště aktiv souvisejících 
s architekturou pod správou rezortu.  

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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3.2. Analýza využití existujících materiálů 
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3 Postup zpracování Business Case 

3.1 High-level postup zpracování Business Case 

Standardizovaný postup zpracování jednotlivých Business Case je znázorněn na modelu níže. Jednotlivé aktivity 

jsou poté popsány v následujících kapitolách. Dodržení všech bodů postupu z níže uvedeného modelu zaručí, že 

Business Case bude zpracován v plném rozsahu a ve všech jmenovaných vrstvách.  

 

Obrázek 3 Postup zpracování Business Case. Modelováno v BPMN 2.0, vlastní zpracování 

Následující artefakty jsou výstupem jednotlivých fází tvorby Business Case: 

▪ procesní mapa As-Is stavu 

▪ procesní mapa To-Be stavu 

▪ rozpad To-Be stavu 

▪ finální: Report pro dokončený Business Case 

▪ (nepovinná) Architektura Business Case 

Součástí příloh k tomuto dokumentu jsou v plném rozsahu zpracované všechny artefakty pro Business Case 

procesů Propouštěcí zprávy a Zdravotnické dokumentace. 

3.2 Analýza a využití existujících materiálů 

Prvním krokem v rámci zpracování Business Case je analýza a následné využití již zpracovaných podkladů. 

Zpracovatel bude mít k dispozici následující podklady: 

▪ existující Business Case 

▪ existující Use Case 

▪ existující modely a architektury 

▪ dostupné služby 

▪ dostupné standardy 

Již zpracované modely, architektury a také Business Case a Use Case budou zpracovateli k dispozici v rámci 

Repository MZČR (kapitola 5.2.3) a je povinen se s nimi seznámit. 

Kapitola popisuje standardizovaný proces dokumentace a zpracování Business Case a jednotlivých výstupů 

v očekávaných úrovních (technické, procesní a manažerské), způsob sběru dat včetně možností využití 

zpracovaných výstupů a podkladů. Dále kapitola popisuje, jakým způsobem zpracování Business Case 

vyhodnocovat a revidovat. 



 

 
Strana 18 

Zavedení metod a standardů řízení kvality specifický ch pro elektronizaci  zdravotnictví  

Metodika tvorby Business case Ministerstva zdravotnictví ČR 

 

Společně s věcným konzultantem a MZČR identifikuje Zpracovatel Business Case a Use Case relevantní pro jím 

analyzovanou oblast. Za účelem dodržení interoperability v rámci elektronického zdravotnictví využije 

zpracovatel maximum možných již zpracovaných podkladů. 

Validita jednotlivých zpracovaných podkladů je garantována MZČR, nicméně vzhledem k neustálému vývoji 

v oblasti elektronického zdravotnictví je možné, že obsah některých podkladů bude již zastaralý a pro další využití 

v rámci tvorby daného Business Case nepoužitelný.  

3.2.1 Metody sběru dat 

Pro analýzu dostupných materiálů a podkladů je důležitá rekognoskace dostupných dat. V některých případech 
nejsou potřebná data dostupná v písemné formě a je nutno je sbírat přímo od zainteresovaných institucí. Pro 
tuto aktivitu je důležitá spolupráce se stranami, které data sbírají či shromažďují.  

V rámci nastavování spolupráce se stranami je vhodné postupovat následujícím způsobem:  

1. Vyvolat jednání na nejvyšší úrovni (např. na úrovni ředitelů), kde se vydefinují potřeby a požadavky 

obou stran. 

2. Přiřadit konkrétní odpovědnost za jednotlivé požadované aktivity. Odpovědnost musí být definována 

co nejkonkrétněji – např. jmenovitě, s termínem/periodou reportování / dodání výstupů apod.  

3. Nastavit konkrétně způsob předání dat. Vhodné je vybrat takový způsob, který co nejméně zatíží 

zúčastněné strany. 

Pro zajištění fungující spolupráce je žádoucí ukotvit spolupráci legislativně, např. aby nárok na data vyplýval z 

funkcí útvaru.  

Mezi nejvhodnější metody sběru dat v rámci činností souvisejících s implementací elektronizace zdravotnictví 

patří: 

▪ Desk research (výzkum od stolu) – metoda výzkumu založená na sběru dat. Důkladný desk research 

založený na odborné literatuře by měl být proveden na začátku tvorby každého Business Case. Jelikož je 

elektronizace zdravotnictví v českém prostředí specifickým procesem, nepředpokládá se dostupnost 

dostatečného množství dat pro dostatečné zmapování Business Case bez realizace dodatečného 

výzkumu. 

▪ Individuální rozhovor (interview) – metoda kvalitativního výzkumu založená na dialogu kvalifikovaného 

tazatele s respondentem. Tazatel pracuje s okruhy témat (polostrukturovaný rozhovor) či přímo pokládá 

otázky (strukturovaný rozhovor), v závislosti na strukturovanosti rozhovoru může tazatel pružně 

reagovat na změnu směru rozhovoru. Nasazení této metody je vhodné obzvláště, pokud je třeba získat 

větší množství informací od vybraných stakeholderů, avšak rozhovor by měl být doplněn dalšími 

metodami sběru dat. Výhodou oproti fokusní skupině je anonymita respondenta, jenž zmírňuje riziko 

neaktivity respondenta či záměrného podávání nepravdivých informací, proto je nasazení této metody 

vhodné obzvláště v oblastech pracujících s vnímáním, potřebami a očekáváními stakeholderů. 

Organizace individuálních rozhovorů je jednodušší než v případě fokusní skupiny.  

▪ Fokusní skupina (focus group) – metoda sběru dat užívaná především v rámci kvalitativního výzkumu 

spočívající v moderované diskuzi. Hlavní výhodou této metody je zjištění kontextu a příčin daného jevu 

umocněné skupinovou kreativitou, avšak výstupy z diskuze jsou zpravidla náročné na zpracování a 

účinnost této metody je do velké míry závislá na kvalitě moderátora. Velký přínos může mít především 

     Při sběru a zpracování dat je nezbytné chránit osobní údaje respondentů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 

o volném pohybu těchto údajů. Osobní údaje by se ve shromažďovaných datasetech měly objevovat jen pokud je to nezbytně 

nutné, pouze po dobu nezbytnou pro dané účely a pouze pokud k nim existuje alespoň jeden právní důvod. Dále musí být 

zajištěno technické zabezpečení osobních údajů. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679
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v rané fázi implementace elektronického zdravotnictví, za předpokladu, že do diskuze budou zapojeni 

představitelé různých klíčových Stakeholderů.  

▪ Dotazníkové šetření – nejvhodnější metodou dotazníkového šetření pro tvorbu Business Case je metoda 

on-line dotazování (CAWI – Computer Assited Web Interviewing), a to zejména díky nízké nákladnosti a 

vysokému stupni dosahu respondentů. Touto metodou lze získat velké množství dat v poměrně krátkém 

časovém období. Z důvodu snazší vyhodnotitelnosti a komfortu dotazovaných bývá převážně tvořen 

uzavřenými otázkami. Využitelnost této metody pro elektronizaci zdravotnictví tkví především v oslovení 

velkého množství respondentů.  

▪ Sběr dat o funkčnosti uživatelského rozhraní IT/webových aplikací (např. eye tracking, attention 

tracking, user tracking) – metody založené na měření interakce uživatelů se systémem, vhodné jak pro 

sledování použitelnosti uživatelského rozhraní při vytváření prototypů aplikací (raná fáze zralosti 

elektronizace zdravotnictví). 

3.3 Procesní mapa As-Is stavu Business Case 

Dalším krokem pro zpracování Business Case je analýza jeho současného stavu a fungování zvoleného procesu. 

Analýzou jako takovou je myšlen proces, kdy zpracovatel za pomoci Věcného konzultanta a MZČR nejprve získá 

přehled a všechny potřebné zdroje dat k celému zdravotnickém procesu, kterému odpovídá zadaný Business 

Case.   

S ohledem na množství využitelných materiálů využije Zpracovatel znalostí Věcného konzultanta v potřebné 

míře pro komplexní zjištění fungování daného zdravotnického procesu. Je vhodné zjištěný stav konzultovat s 

MZČR, aby bylo dosaženo maximální přesnosti a naplnění rozsahu daného zdravotnického procesu. 

Odpovědnost za daný zdravotnický proces a jeho fungování nese MZČR nebo strana jím určená. Ve chvíli, kdy již 

zpracovatel dostatečně rozumí zdravotnickému procesu (odpovídajícímu Business Case), je potřeba proces 

rozdělit na jednotlivé aktivity (v rozsahu Use Case). Aktivita bude mít rozsah jedné činnosti vykonávané jedním 

aktérem (například předání dokumentace, příchod do nemocnice a podobně). V rámci dělení na aktivity/Use 

Case zpracovatel zkontroluje, zda některé Use Case nebyly již obsaženy v jiných Business Case (pro dosažení 

požadované úrovně granularity Use Case/Business Case je zapotřebí zohlednit pravidla popsaná v kapitole 5.4, 

tato pravidla jsou v souladu s dokumentem Roadmap of eHDSI use cases and features (2)). Pokud ano, 

Zpracovatel jich využije, aby bylo dosaženo interoperability. Nakonec zpracovatel graficky zobrazí Business Case 

pomocí BPMN notace (více v podkapitole 5.3.3) formou procesní mapy.  

Procesní mapa se primárně skládá z bloků zobrazujících jednotlivé aktivity, rozdělovníků a začátků a konců 

procesů. Dokončená procesní mapa následně projde procesem připomínkování a schválení MZČR. 

 
Výstupem tohoto kroku je Procesní mapa As-Is stavu (BPMN) 
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Obrázek 4 Příklad procesní mapy (BPMN) As-Is stavu pro Business Case Zdravotnické dokumentace, vlastní zpracování 

 

3.4 Procesní mapa To-Be stavu Business Case 

Pro mapování To-Be stavu zvoleného procesu je nutno vycházet z již hotové a schválené procesní mapy As-Is 

stavu. Zpracovatel, v případné spolupráci s Věcným konzultantem a MZČR, navrhne budoucí stav daného 

zdravotnického procesu. V návaznosti na procesní mapu As-Is stavu identifikuje, které Use Case a procesní větve 

se v To-Be stavu změní, nebudou existovat, nebo které bude nutné přidat. Zpracovatel modeluje To-Be stav, aby 

reflektoval identifikované cíle při zohlednění jejich priority. Následně Zpracovatel veškeré změny graficky 

zobrazí ve stejné notaci jako As-Is stav zvoleného Business Case.  

Důležitou součástí při identifikaci a návrhu změn, které musí brát Zpracovatel v potaz, je zlepšení kvality a 

efektivity zdravotnické péče vycházející z nové podoby zdravotnického procesu odpovídajícího Business Case. 

Zlepšení kvality zdravotnické péče je primárním motivátorem a hnací silou digitalizace a elektronizace 

zdravotnictví. Zpracovatel musí v procesní mapě, ve všech dalších dokumentech a také při konzultacích s MZČR 

jasně identifikovat změny, které povedou ke zlepšení zdravotnické péče.  

Úroveň detailu rozpadu jednotlivých akcí/aktivit bude stejná jako v případě As-Is stavu Business Case, bude se 

tedy jednat o akce prováděné právě jedním aktérem. Dokončená procesní mapa následně projde procesem 

připomínkování a schválení MZČR. 

 

  

Výstupem tohoto kroku je Procesní mapa To-Be stavu (BPMN) 
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Obrázek 5 Příklad procesní mapy (BPMN) To-Be stavu pro Business Case Zdravotnické dokumentace, vlastní zpracování 
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3.5 Přesah do Enterprise Architektury 

V některých případech procesní změny vyvolají i potřebu změny architektury. Vyvolanou změnu je zapotřebí 

ukotvit v rámci Enterprise Architektury resortu. Více je popsáno v kapitole 4 a dále v Metodice pro řízení 

architektonické změny MZČR.  

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

Enterprise Architektury a měly by být zohledněny dle závislosti na typu a rozsahu změny. 

Dokument/Předpis Vztah k této Metodice 

Metodika tvorby, správy a užití Enterprise 

architektury 

Jedná se o Framework TOGAF (4) 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 Enterprise Architektury pro potřeby MZČR a jeho 

podřízených organizací. 

Metodika tvorby řízení architektonické 

změny MZČR 

V této metodice je popsán postup řízení architektonické změny, který může být 

vyvolán potřebou identifikovanou při tvorbě Business Case. 

Metodika pro monitorování a hodnocení 

elektronického zdravotnictví 

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. Následně je při plánování potřeba brát zřetel na plánované a běžící 

projekty. 

Dokumenty elektronického zdravotnictví 
Jedná se o dokumenty Elektronického zdravotnictví ČR, Mezinárodní praxe a 

Elektronizace státní správy.  

Tabulka 1 Přehled relevantních dokumentů 

3.6 Rozpad To-Be stavu Business Case 

Rozpad To-Be stav Business Case je dokument, který vychází z procesní mapy To-Be stavu Business Case. 

Vzhledem k nutnosti doplnění informací k jednotlivým aktivitám (dle níže uvedených kategorií) je vhodné 

používat k tvorbě tohoto dokumentu tabulkový editor. Veškeré aktivity zpracovatel vyexportuje do řádků a přidá 

k nim požadované informace. V případě, že některé z požadovaných informaci nebude mít Zpracovatel 

k dispozici (či si není jistý správností některých informací) je povinen konzultovat s Věcným konzultantem nebo 

MZČR. 

Dokument rozpadu To-Be stavu obsahuje následující kategorie (viz obrázek níže): 

▪ ID aktivity: Ke každé aktivitě je nutno přiřadit ID. ID se skládá z čísla Business Case a čísla aktivity (např. 

BC1-1, BC2-7, BC4-34 apod.). 

▪ Subproces: V případě složitějších procesů je vhodné přidat k identifikaci i tzv. subproces pojmenovaný 

například podle první aktivity v dané větvi procesu (např. část ZD zapsaná do Indexu). V případě procesu 

bez subprocesů je potřeba přiřadit ke všem aktivitám hodnotu „Hlavní proces“  

▪ Akce: Jedná se o konkrétní akci/aktivitu vyexportovanou z procesní mapy To-Be stavu. Jedná se vždy o 

akci vykonávanou právě jedním aktérem (např. návštěva registrujícího lékaře). 

▪ Aktér: Identifikace aktérů jednotlivých aktivit provedené na základě znalostí získaných při návrhu To-Be 

stavu procesní mapy (např. Pacient). 

▪ Komponenta: V návaznosti na aktéra je třeba identifikovat, které komponenty (ať již současné, nebo 

budoucí) budou použity pro provedení konkrétní aktivity. Tyto komponenty musí být v souladu s 

existující Enterprise architekturou (např. AIS, ARPac). 
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▪ Legislativa: Legislativní konzultant má hlavní roli pro definování legislativních požadavků v případě, že 

bude potřeba legislativní změny. 

▪ Ostatní: Ve sloupci ostatní je poté v případě legislativní změny/úpravy popsán její bližší detail (např. 

nutnost sjednocení formátu ZD). 

▪ Manažerský popis: Obsahuje detailní popis konkrétní aktivity, včetně detailu situace, ve které aktivita 

nastane a detailu aktivity, který nelze vnést do procesní mapy (např. část ZD se fyzicky nachází v jiném 

ZZ). 

▪ Use Case vazba: Obsahuje vazbu na již zpracované Use Case z repository v případě, že danou aktivitu lze 

na již zpracovaný Use Case navázat (např. UC01, UC03). 

Stejně jako ostatní výstupy, i tento výstup musí projít schválením MZČR. 

 

 
Obrázek 6 Příklad části z dokumentu Rozpadu To-Be stavu procesu Zdravotnické dokumentace, vlastní zpracování 

3.7 Vyhodnocení tvorby Business Case a závěrečný report 

V rámci dokončení všech nutných podkladů pro daný Business Case je třeba vyhodnotit výstupy v těchto krocích: 

▪ Srovnávání finálního procesu se současným stavem – zpracovatel identifikuje a okomentuje rozdíl mezi 

To-Be a As-Is stavem.  

▪ Identifikace procesních nesrovnalostí – v případě, že kvůli nutnosti použití určité architektury, nebo 

dodržení postupů stanovených legislativou vznikne v procesu místo/místa, která mohou ohrozit ideální 

průběh postupu nebo vytvářet nechtěné situace. 

▪ Identifikace odchylek vzhledem k zemím/regionům/EU, kde již řešené Business Case byly vytvořeny a 

zpracovány. 

Všechny tyto identifikované oblasti je nutno ideálně průběžně, konzultovat s MZČR. Jednotlivé výstupy 

z vyhodnocení je nutno následně okomentovat v závěrečném reportu pro zpracovaný Business Case. 

3.7.1 Závěrečný report pro dokončený Business Case 

Když jsou výstupy k zadanému Business Case dokončeny a schváleny vytvoří Zpracovatel report shrnující 

veškeré výstupy daného Business Case (viz 5.3.1). Report bude, kromě jmenovaných výstupů, obsahovat i jejich 

srozumitelný výklad v takové podobě, aby je měla možnost pochopit i osoba bez primárních znalostí 

problematiky a případně i dále využít (viz. Příloha příkladový Business Case). 

Výstupem tohoto kroku je dokument rozpadu To-Be stavu BC 
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Zpracovatel dále zmapuje všechny sporné body (pokud nějaké v průběhu analýzy vznikly) a případně popíše 

jednotlivé varianty a konsekvence. Závěr slouží k jednoznačnému pochopení celého procesu zmapovaného 

pomocí Business Case. Závěrem Zpracovatel zaznamená přidanou hodnotu Business Case pro zlepšení a 

zefektivnění zdravotní péče v České republice. 

 
Výstupem tohoto kroku je report shrnující všechny výstupy  



 

 

 

 Strana 25 

Zavedení metod a standardů řízení kvality specifických pro elektronizaci  zdravotnictví  

Metodika tvorby Business casů Ministerstva zdravotnictví ČR 

 

 

4  
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Architektury 
 

4.1. Dopad do Enterprise Architektury obecně 

4.2. Znovupoužitelnost (Reusability) 

4.3. Postup práce s repository 

4.4. Všeobecné zásady 
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Proces 
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Dosahování 
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Budoucí rozvoj Úvod a účel 
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4 Dopad do Enterprise Architektury 
 

4.1 Dopad do EA obecně 

Při analýze dopadu Business Case do Enterprise Architektury je Zpracovatel povinen zohlednit/zkonzultovat 

Národní architektonický plán. NAP 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. Součástí NAP je taktéž soubor architektonických dat a diagramů 

udržovaných společně OHA a OVM a je členěn na architektury úřadů a architektury sdílených řešení (1). Podrobnější 

informace jsou k dispozici v Metodice řízení architektonické změny (5). 

Na základě vytvořených Business Case je třeba analyzovat dopad změn identifikovaných v rámci analýzy To-Be 

stavu Business Case zdravotnického procesu do Enterprise Architektury MZČR (viz. Kapitola 5.1 Infrastruktura, 

Standardy a Interoperability a Služby a standardy). Změnami jako takovými jsou myšleny situace, kdy zpracovatel 

identifikuje nutnost použití komponenty, se kterou v architektuře současného stavu nebylo počítáno a zároveň 

ještě nebyla obdobná situace zpracována během vytváření jiného Business Case. Životní cyklus architektonické 

změny je zobrazen na schématu 7 níže. Pro popis/znázornění dopadu jsou využívány modely, které popisují existující 

a zamýšlené informační systémy organizace, dílčí aplikace a jejich vazby.  

Pro tvorbu a editaci níže uvedených modelů je třeba využít modelovací nástroj SparxSystems Enterprise Architect 

a společné sdílené úložiště (repository).  

 
Obrázek 7 Životní cyklus Návrhu na změnu po schválení dokumentace, vlastní zpracování 

Využita je výhradně notace Archimate 3.0 (viz 5.3.3). Modely jsou tvořeny Zpracovatelem pod dohledem určeného 

architekta MZČR. 

V rámci modelování na základě zmapovaných Business Case jsou vytvářeny následující kategorie modelů (pro větší 

detail ohledně tvorby modelů a Enterprise Architektury obecně viz. dokument Metodika pro řízení architektonické 

změny (6)): 

1. Přehled aplikační architektury: Jedná se o výčet aplikačních komponent (systémů, subsystémů a modulů) 

a to jak komponent MZČR, tak komponent externích subjektů. Výčet v tomto případě obsahuje pouze 

komponenty relevantní pro daný Business Case (viz. 5.2 Informace, Aplikace, IT infrastruktura). 

Kapitola se zabývá dopadem zpracovaného Business Case do Enterprise Architektury MZČR a elektronického 

zdravotnictví obecně včetně zohlednění Národního architektonického plánu. Dále popisuje pravidla užívání 

existujících komponent, využití repository a všeobecné zásady v rámci Enterprise Architektury. 
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Obrázek 8 Příklad aplikačních komponent pro Use Case Předání propouštěcí zprávy – Aplikační komponenty, vlastní zpracování 

2. Model návrhu řešení datových toků: Na základě Business Case jsou navrženy datové toky tak, aby 

odpovídaly využitým technologiím a v maximální míře využívaly již stávající aplikační portfolio MZČR, 

případně již vytvořený model datových toků. Platí využití principu reusability, které je popsáno v následující 

kapitole.
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Obrázek 9 Příklad aplikačních komponent pro Use Case Předání propouštěcí zprávy – Datové toky, vlastní zpracování 
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Architektonický rámec je vymezen organizačním rozsahem, úrovní popisované architektury, hloubkou 

architektonických modelů a plánovacím výhledem. V rámci Metodiky tvorby Business Case je ovlivněna pouze 

Solution architektura (architektura řešení – viz obrázek 10). Podrobný popis Enterprise, Solution a Technologické 

architektury a užité terminologie dle metodiky TOGAF (5) je k nalezení v Metodice tvorby, správy a užití Enterprise 

Architektury v resortu Ministerstva zdravotnictví ČR (6). Na příkladovém modelu jsou patrné vazby, vstupy a výstupy 

relevantní k ostatním úrovním architektury. 

 
Obrázek 10: Model vazeb, vstupů a výstupů relevantních k ostatním úrovním architektury, vlastní zpracování 

4.2 Znovupoužitelnost (Reusability) 

Veškeré modelování v rámci SparxSystems Enterprise Architect musí splňovat princip reusability. V maximální 
možné míře budou využity již existující prvky architektury (komponenty, datové toky, rozhraní, vazby a další). Tyto 
prvky jsou veřejně dostupné v katalogu v rámci sdíleného úložiště – repository.  

Katalog je importovatelný do modelu architekta, který bude změnu zpracovávat. Každý prvek má přiřazené unikátní 

GUID, díky kterému bude zamezeno vytváření duplicit a následných kolizí. Jedná se o identifikátor, který je přiřazen 

automaticky každému elementu, který je vytvořený v SparxSystems Enterprise Architect. 

4.3 Postup práce s repository 

1. Export relevantních částí repository.  

2. Resortní architekt vyexportuje Zpracovateli modely a katalog komponent relevantní pro modelování daného 
Use Case. 

3. Zpracovatel využije tyto komponenty ve svém modelu v souladu s principem reusability popsaném v předchozí 
kapitole. 

Promítnutí zpracovatelského modelu do repository bude v zodpovědnosti resortního architekta. Při nedostupnosti 
některých sdílených komponent vytvoří zpracovatel komponenty nové, které při předání jasně odliší barevně, či 
popiskem. Nově vytvořené komponenty projdou schválením resortního architekta. Následně resortní architekt 
aktualizuje/rozšíří katalog komponent. Poté je možné naimportovat do repository i model Zpracovatele. 

Celý proces graficky znázorňuje následující model: 
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Obrázek 11 Postup práce s repository, vlastní zpracování 

4.4 Všeobecné zásady 

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“. 

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

Modely mohou využívat možnosti obarvení prvků, např. existující a budoucí komponenty, viz kapitola Postup práce 
s repository. Odlišením prvků se zvýší přehlednost a zjednoduší práce Resortního architekta pro import 
zpracovatelského modelu do repository. Obarvení prvků je třeba zvolit odlišné od standardně užívaných barev pro 
jednotlivé vrstvy architektury. 

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. 

4.4.1 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. 

 

 

  

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. 
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5 Dosahování interoperability 

5.1 Komponenty elektronického zdravotnictví 

WHO dokument National eHealth strategy toolkit (4) představilo sedm komponent (viz tabulka 2), 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 cílů elektronizace zdravotnictví. 

 

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 2 Komponenty elektronického zdravotnictví dle WHO (4), vlastní zpracování 

Tato kapitola se zabývá dosahováním interoperability způsobem, který je popsán ReEIF (9). Nejprve je 

interoperabilita zasazena do globálního kontextu elektronického zdravotnictví, následuje popis jednotlivých 

úrovní interoperability. Dále tato kapitola obsahuje good practice pro tvorbu Business Case (terminologie, 

dostupnost podkladů, notace) a granularitu. 
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5.2 Interoperabilita v rámci elektronického zdravotnictví 

Jedním ze stavebních kamenů elektronizace zdravotnictví jsou Standardy a interoperabilita. Standardům je 
věnována podkapitola 5.3.1, v této podkapitole je popsána interoperabilita a její význam.  

Při tvorbě Business Case je instrumentální, aby byla zohledněna interoperabilita na všech úrovních, které popisuje 
model v obrázku 12. Obrázek taktéž ilustruje skutečnost, že interoperabilita vyžaduje kooperaci na různých 
organizačních úrovních a vyžaduje různé úrovně odborných znalost.  

Horizontální bloky představují 6 úrovní interoperability (5), které je nutno zohlednit, tabulka 3 je pak stručně 
popisuje. 

 
Obrázek 12 Model interoperability v rámci elektronického zdravotnictví, vlastní zpracování 

 

Úroveň Popis Úrovně Role 

Legislativa a 

regulatorika 

Na této úrovni se definují legislativní a regulatorní pokyny 

pro interoperabilitu jak v rámci ČR, tak nadnárodně. Tato 

úroveň může být v případech, kdy Use Case nemá 

mezinárodní přesah, vynechána, jelikož zákony v rámci 

jedné země jsou stejné pro všechny zúčastněné subjekty.  

Regulátoři a poradci 

Politiky a 

smlouvy 

Na této úrovni musí být vytvořeny smlouvy a dohody mezi 

organizacemi.  
Tvůrci politik 

Procesy 

zdravotní péče 

Poté, co se organizace domluví na spolupráci, jsou 

analyzovány jednotlivé procesy zdravotní péče, s cílem 

dospět k integrovaným procesům zdravotnické péče. Tato 

úroveň se zabývá sledováním a řízením takovýchto procesu.  

Tvůrci politik, business a informační 

architekti 

Informace 

Tato úroveň představuje funkční popis datového modelu, 

datových prvků (pojmy a možné hodnoty) a propojení 

datových prvků. 

Business a informační architekti 
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Úroveň Popis Úrovně Role 

Aplikace 

Na této úrovni se tvoří dohody o způsobu importu a 

exportu zdravotnických informací zdravotnickými 

informačními systémy. Nacházejí se zde technické 

specifikace o tom, jak jsou informace přenášeny 

(komunikační standardy). 

Systémoví architekti 

IT Infrastruktura 

Na této úrovni se nachází obecné komunikační a síťové 

protokoly a standardy, úložiště, zálohování a databázové 

prostředky.  

Systémoví architekti 

Tabulka 3 Vrstvy interoperability a jejich popis (6), vlastní zpracování 

Současně je potřeba napříč všemi zmíněnými úrovněmi zohlednit i ty, které se nachází v blocích vertikálních a jsou 

popsány v následující tabulce. (3) 

Úroveň Popis Úrovně 

Standardy a 

profily, 

certifikace 

Jedná se o samotný základ, na kterém je interoperabilita postavena. Certifikace zajišťují, že požadavky na 

užití profilů a standardů jsou splněny a správně implementovány.  

Bezpečnost, 

soukromí a 

governance 

▪ Bezpečnost: Autentizace, autorizace, integrita, šifrování 

▪ Soukromí: Souhlasy pacienta 

▪ Governance: Organizace, udržování, aktualizace a validace všech prvků interoperability  

Tabulka 4 Vrstvy interoperability zohledněné napříč všemi předchozími úrovněmi (6), vlastní zpracování 

Pro dosažení interoperability je nutné veškeré výše zmíněné úrovně zohlednit a věnovat se jim. Dle dokumentu 

eHAction (2) je interoperabilita jednou z nejdůležitějších částí elektronizace zdravotnictví – připravuje prostředí pro 

další její fáze, které následně mohou těžit z již zpracovaných částí a dále je využívat. V konečném důsledku povedou 

tyto aktivity k plynulé spolupráci členských zemí EU v rámci elektronického zdravotnictví. 

5.2.1 Benefity interoperability 

Aplikováním interoperability v rámci zdravotnických systémů lze dosáhnout následujících benefitů (10): 

▪ Volba řešení: Umožňuje pořizování IT systémů od odlišných organizací, dodavatelů nebo open source, a to 

najednou nebo postupem času (nahrazování nebo budoucí korektury). 

▪ Konzistentnost v zabezpečení a soukromí: Politiky jsou jednodušeji nasazovány, pokud jsou závislé na 

interoperabilitě stejných technických opatření. 

▪ Kvalita výměny a informací: Snižuje vzájemné obviňování mezi: 

o dodavateli a kupci systému  

o poskytovateli a tvůrci zdravotnických politik 

▪ Snížení nákladů a projektových rizik: Budování systémů je komplexní a potřebuje konstantní investice pro 

implementaci proprietární/ad-hoc interoperability a udržování kompetencí 

 

Za dílčí benefity lze dále považovat (11): 

▪ sdílení zkušeností s ostatními projekty 

▪ standardizace popisu Use Case a Business Case pro zjednodušení komunikace 
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▪ snížení nákladů a rizik díky používání existujících materiálů a směrnic 

▪ snížení nákladů a komplexnosti pro implementace a rozhraní 

▪ změna zaměření implementací z přenosu informací na funkcionalitu 

5.3 Good practice 

Respektování níže uvedených bodů napomáhá naplňovat jednotnou formu pro všechny zpracované Business Case. 

5.3.1 Terminologie a standardy 

V rámci jednotlivých Business Case je Zpracovatel povinen se seznámit se standardy a terminologiemi společnými 

zdravotnictví v České republice a řídit se jimi. MZČR spravuje vlastní Katalog standardů a terminologií, který je 

průběžně aktualizován. Jedná se o pravidla, která „mohou definovat soustavy jednotek, užívané pojmy, kódy, 

formáty, protokoly nebo rozhraní například v oblasti informatiky a komunikace, které umožňují propojování různých 

zařízení, komunikačních a informačních systémů ve zdravotnictví“ (12). 

V případě že vznikne při tvorbě Business Case potřeba pro zavedení nového standardu či terminologie, je povinností 

Zpracovatele řídit se metodickými pokyny (13). 

V rámci každého Business Case vzniká potřeba využití zkratek ať už standardizovaných, či nestandardizovaných. 

Zpracovatel je povinen v rámci závěrečného reportu vytvořit k danému Business Case slovník zkratek, které v rámci 

jednotlivých výstupů použil (jako je tomu např. v tomto dokumentu). 

5.3.2 Dostupnost existujících zdrojů podkladů 

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

a www.mzcr.cz kde je umístěn rozcestník k potřebným zdrojům. 

5.3.3 Notace modelování Business Case a Use Case 

Pro tvorbu procesních map je třeba využívat zjednodušenou variantu notace BPMN 2.0. Tento modelovací jazyk je 

určený pro pokročilé modelování organizačních procesů. Jazyk je specifikován sdružením Object Management 

Group (OMG) a jeho specifikace je veřejně dostupná (7). 

V případě procesních map používáme pouze omezené množství prvků (viz obrázek níže), což napomáhá k vyšší 

srozumitelnosti výstupů. Jedná se především o následující elementy: 

▪ Počátek procesu: Znázorňuje počátek procesu/Business Case, v procesní mapě musí být tolikrát, kolik je 

možných variant zahájení procesu (standardně jednou). 

▪ Aktivita: Zobrazuje akci, která je prováděná jedním aktérem v jednu chvíli (rozsahem odpovídá Use Case, např. 

stažení dokumentace, vyšetření pacienta, zaslání dotazu apod.). 

▪ Rozdělovník cesty: V případě že aktivitu následují dvě paralelní aktivity, použijeme rozdělovník cesty. V rámci 

Business Case používáme paralelní variantu (kdy po aktivitě následují všechny z paralelních procesních větví) 

nebo exkluzivní variantu (kdy po aktivitě bude následovat právě jedna z paralelních procesních větví). 

▪ Konec procesu/procesní větvě: Znázorňuje konec procesu/procesní větvě. Musí existovat pro každou vzniklou 

procesní větev. 

http://www.nsez.cz/
http://www.mzcr.cz/
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Obrázek 13 Příklad: primárně používané prvky z BPMN notace: počátek procesu, aktivita, rozdělovník cesty exkluzivní, rozdělovník cesty 
paralelní, konec procesu/procesní větve (7), vlastní zpracování 

5.4 Granularita 

V rámci zpracování zdravotnického procesu pro potřeby digitalizace a interoperability se Business Case (a jemu 

odpovídající zdravotnický proces) rozpadá na následujících úrovních: 

▪ Business Case je obecný popis potřeby po sdílení informací v rámci, popřípadě napříč zdravotnickými 

organizacemi. Je popisován a může obsahovat několik Use Case, které se dále rozpadají. (např. Propouštěcí 

zpráva) 

▪ Use Case popisuje potřeby uživatelů pracujících se systémem v definovaném pořadí pro provedení daného 

Business Case. (např. Předání dokumentu lékaři). V této úrovni rozpadu je akce/aktivita ohraničená činnost, 

kterou provádí jeden aktér (např. lékař, nebo pacient, případně automatizovaně systém nebo aplikace). 

Jako příklad těchto aktivit můžeme uvést například vyšetření lékařem, stažení dokumentace nebo odeslání 

notifikace 

Jednotlivé Use Case se pak dále mohou rozpadat do níže popsaných úrovní:  

▪ Realizační scénář zahrnuje popis podmnožiny workflow kroků a datových požadavků v rámci Use Case, 

z pohledu business aktérů, a zároveň konkrétní výměny informací mezi IT systémy, které tyto kroky 

podporují.  

▪ Technický Use Case je popisem potřeb pro uskutečnění konkrétní transakce mezi technickými aktéry, který 

podporuje jeden či více realizačních scénářů. 

▪ Integrační profil popisuje jednotlivé aktéry a transakce potřebné pro specifickou integraci ve 

zdravotnickém prostředí. 

V modelu na obrázku 14 je naznačen výše zmíněný rozpad Business Case. Tato metodika popisuje první dvě vrstvy 

ohraničené v modelu. Nižší vrstvy jsou následně využity při přípravě aplikačních systémů. 
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Obrázek 14 Zobrazení hierarchie konceptů (2), vlastní zpracování 

Jednotlivé procesní mapy a jim odpovídající rozpadový dokument musí mít granularitu na úrovni jednotlivých 

akcí/aktivit, které odpovídají úrovni Use Case. V této úrovni rozpadu je akce/aktivita ohraničená činnost, kterou 

provádí jeden aktér (např. lékař, nebo pacient, případně automatizovaně systém nebo aplikace). Jako příklad těchto 

aktivit můžeme uvést například vyšetření lékařem, stažení dokumentace nebo odeslání notifikace.  
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6 
 
 

Budoucí rozvoj 
 

  

 Plánování BC 
Proces 

zpracování BC 
Dopad do EA 

Dosahování 
interoperability 

Budoucí rozvoj Úvod a účel 
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6 Budoucí rozvoj 
 

 

▪ Analýza validity již zpracovaných dokumentů 

▪ Provazba na ArtDecor a další aplikace 

Tato kapitola slouží jako záchytné místo pro záležitosti, které mají dopad na tvorbu BC, nicméně v současné 

době nebylo možno je dořešit a budou řešeny v rámci dalších aktualizací metodiky. Tato kapitola bude 

průběžně doplňována v dalších verzích dokumentu. 
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