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Úvod
Tento dokument popisuje návrh koncepce řízení kvality elektronického zdravotnictví, založený na kombinaci
mezinárodních standardů a modelu zralosti procesů, jehož cílem je vytvořit koncepční základnu pro hodnocení
informačních systémů v rámci elektronického zdravotnictví a jejich připravenosti pro zapojení do systému výměny
elektronické zdravotní dokumentace a dalších dat v rámci systému elektronického zdravotnictví.
V první kapitole Koncept řízení kvality elektronického zdravotnictví je načrtnut ideový rámec pro systém řízení
kvality v rámci elektronického zdravotnictví a současně jsou diskutovány vazby na zavedené standardizační rámce,
jako jsou Akreditační standardy pro nemocnice Spojené akreditační komise nebo profily IHE.
Kapitola 2 představuje obsahový základ v oblasti standardizace řízení kvality v jednotlivých relevantních dimenzích
elektronického zdravotnictví, kterými jsou systém řízen kvality, řízení projektů, řízení ICT služeb a bezpečnost
informací. Kapitola obsahuje výtah z ISO norem relevantních pro dané oblasti v podobě přímé citace vybraných částí
dané normy.
V následující kapitole 3 je popsána základní vize způsobu zavedení vybraných standardů a certifikací do praxe, která
staví na čtyřech základních pilířích, kterými je stanovování závazných standardů a pravidel, tvorba a schvalování
standardů, metodik a požadavků na informační systémy a služby poskytovatelů zdravotních služeb přistupující
k centrálním službám elektronického zdravotnictví, model jmenování auditorů pro posouzení shody systému řízení
kvality informačních systémů a služeb a pověřování technické laboratoře, která bude zajišťovat technické posouzení
shody s definovanými standardy.
Kapitoly 4 a 5 definují požadavky na informační systémy elektronického zdravotnictví včetně způsobů jejich ověření,
z pohledu řízení kvality. Požadavky jsou členěny dle jednotlivých procesních domén a v jejich rámci jsou dále
členěny dle příslušnosti k odpovídající úrovni vyzrálosti daného procesu. U každého požadavku je stanoven způsob
ověření, na základě kterého, bude možné provést kontrolu naplnění uvedeného požadavku a tím dosažení
odpovídající úrovně vyzrálosti procesu (dosažení dané úrovně je možné potvrdit pouze tehdy, budou-li splněny
všechny předepsané požadavky pro danou úroveň v konkrétní procesní doméně).

Zavedení metod a standardů řízení kvality specifických pro elektronizaci zdravotnictví
Metody a standardy řízení kvality

Strana 5

1
Koncept řízení kvality
elektronického
zdravotnictví

Soubor metod a
doporučení řízení
kvality

Postup zavedení
standardů a
certifikací

Metody a
standardy řízení
kvality NCEZ

Požadavky na
informační
systémy ve
zdravotnictví

Koncept řízení kvality
elektronického zdravotnictví
1.1. Rámec řízení kvality
1.2. Vazba na Akreditační standardy pro nemocnice SAK
1.3. Vazba na profily IHE

Zavedení metod a standardů řízení kvality specifických pro elektronizaci zdravotnictví
Metody a standardy řízení kvality

Strana 6

1 Koncept řízení kvality elektronického zdravotnictví
1.1 Rámec řízení kvality
Koncepce řízení kvality elektronického zdravotnictví musí vycházet z několika základních dimenzí, které jsou pro
úspěšné zavádění centrálních služeb umožňujících nebo podporujících elektronické zdravotnictví klíčové. Jedná se
o tyto dimenze:
•
•
•

Procesní doména
Doména vyzrálosti procesů
Obsahová (hodnototvorná) doména

Kvalita řídících procesů
(ISO 9000)
Kvalita řízení projektů
(ISO 10006)

CMM Úroveň 5
Optimalizující

CMM Úroveň 4
Kvantitativně řízené

CMM Úroveň 3
Definované

CMM Úroveň 2
Řízené

Procesní doména .

CMM Úroveň 1
Počáteční

Níže uvedené schéma znázorňuje, jak tyto tři základní dimenze skládají konceptuální model řízení kvality
elektronického zdravotnictví a zavádění ústředních služeb v této oblasti.

Kvalita rozvoje a provozu
(ISO 20000)
Kvalita bezpečnosti
(ISO 27xxx)
Doména vyzrálosti procesů .

Obsahová
doména

Informační služby poskytovatele
zdravotních služeb
Integrace na služby eHealth

Obrázek 1 Konceptuální model řízení kvality elektronického zdravotnictví. Zdroj: Ernst & Young.
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1.1.1

Procesní doména

V rámci výše načrtnutého modelu postihuje procesní doména klíčové aspekty dotýkající se průřezově všech
zaváděných služeb elektronického zdravotnictví na fundamentální úrovni jejich návrhu a poskytování. Jedná se
o následující domény:
•
•
•
•

1.1.2

Řízení jakosti (obecná pravidla a postupy zajišťující jakost řídících procesů v oblasti centrálních služeb
elektronického zdravotnictví, založené na systému řízení jakosti v duchu ČSN ISO 9001)
Řízení projektů (pravidla zajišťující jakost procesů projektového řízení, a tím zprostředkovaně zejména
aktivit v oblasti zavádění a rozvoje služeb elektronického zdravotnictví, založené na systému řízení jakosti
ČSN ISO 10006)
Řízení rozvoje a provozu (pravidla zajišťující jakost procesů návrhu a zavádění služeb a následně
poskytování služeb, založené na systému řízení služeb dle ČSN ISO 20000)
Řízení bezpečnosti (pravidla zajišťující jakost procesů řízení informační bezpečnosti služeb elektronického
zdravotnictví, založené na systému řízení bezpečnosti dle ČSN ISO 27799)

Doména vyzrálosti procesů

Jednotlivé procesy je nezbytné v kontextu celkového systému řízení kvality elektronického zdravotnictví posuzovat
z pohledu jejich vyzrálosti. Tato dimenze modelu řízení kvality bude založena na modelu vyzrálosti kompetencí
(Capability Maturity Model) a primárně slouží ke stanovení stupně vyzrálosti klíčových procesů ve vztahu
k jednotlivým obsahovým dimenzím, k definování minimální úrovně vyzrálosti procesů přijatelné napříč systémem
elektronického zdravotnictví a všech participujících aktérů a stanovení metrik pro objektivní posuzování
jednotlivých úrovní vyzrálosti včetně nezbytných zlepšení pro přechod do vyšší úrovně.
V souladu s modelem CMMI je koncepce řízení kvality elektronického zdravotnictví v doméně vyzrálosti procesů
založena na pěti definovaných úrovních:
•
•
•
•
•

1.1.3

Úroveň 1: Počáteční. Tato úroveň zralosti procesů vypovídá o tom, že neexistuje žádný formalizovaný
systém řízení, činnosti jsou vykonávány bez systematického plánování či řízení a obvykle nejsou
standardním způsobem opakovatelné.
Úroveň 2: Řízené. V této úrovni zralosti procesů je formalizován systém řízení a dochází k řízení jednotlivých
činností, nicméně bez jasně definovaných standardů a dokumentace provádění jednotlivých procesů.
Úroveň 3: Definované. Přechodem do třetí úrovně dochází k jasné definici procesů a postupů včetně jejich
formální dokumentace, jsou vytvářeny záznamy o průběhu procesů a procesy jsou na základě stanovených
postupů a dokumentace jejich průběhu a výstupů řízeny.
Úroveň 4: Kvantitativně řízené. V úrovni čtyři je zaveden systém kvantitativních ukazatelů na bázi KPI
(klíčové výkonnostní ukazatele) a model řízení služeb je založen na sledování a vyhodnocování těchto
ukazatelů.
Úroveň 5: Optimalizující. Nejvyšší úroveň zralosti procesů předpokládá, že se součástí všech hlavních
řídících i výkonných procesů stane optimalizační smyčka, která na základě zpětné vazby z jejich realizace
hledá a nachází prostor pro kontinuální inkrementální zlepšování a tato identifikovaná zlepšení zavádí zpět
do procesů.

Obsahová (hodnototvorná) doména

Elektronické zdravotnictví, respektive centrální služby a procesy elektronického zdravotnictví a procesy
elektronizace na úrovni jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb, mají ultimátní účel, kterým je přispívat ke
zvyšování kvality zdravotních služeb jako takových. Z pohledu vlastní kvality těchto systémů, která zásadní měrou
přispívá k dosahování primárního účelu, pak koncepce řízení kvality v prostředí elektronického zdravotnictví musí
zohlednit dvě základní dimenze:
Zavedení metod a standardů řízení kvality specifických pro elektronizaci zdravotnictví
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•
•

Vlastní informační služby poskytovatele zdravotních služeb (informační a komunikační technologie a jejich
využití v praxi)
Integrace na služby elektronického zdravotnictví (napojení na autoritativní datové registry a další služby
a systémy elektronického zdravotnictví, předávání a přijímání zpráv dle výměnných formátů elektronického
zdravotnictví, apod.)

Tyto obsahové dimenze, orientované jak dovnitř organizace, tak do vnějšího prostředí, směřují k zajištění
vyváženého pohledu na vlastní potřeby organizace a potřeby systému elektronického zdravotnictví na celonárodní
úrovni. Obsahová doména tvoří základní osu pro definici požadavků na systém elektronického zdravotnictví v rámci
navrženého modelu a jeho certifikačních podmínek.

1.2 Vazba na Akreditační standardy pro nemocnice SAK
Akreditace Spojené akreditační komise, o.p.s. (dále jen SAK)1 je nástroj pro externí hodnocení kvality a bezpečí při
poskytování zdravotních služeb. Akreditační standardy pro nemocnice jsou určeny k aplikaci poskytovatelům akutní
péče – nemocnic všech typů. Jedná o široce akceptované akreditační schéma organizace, která je oprávněna
k provádění externích hodnocení a podle hodnoticích standardů posuzuje organizační úroveň poskytování
zdravotních služeb, a to z hlediska jejich kvality a bezpečí v kontextu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), konkrétně jeho deváté části Hodnocení kvality
a bezpečí zdravotních služeb.
Předkládaný koncept řízení kvality elektronického zdravotnictví by tak měl brát v úvahu i vazbu či průniky s tímto
akreditačním konceptem. Z celkového výčtu byly jako obsahově relevantní pro koncept řízení kvality elektronického
zdravotnictví vybrány níže uvedené standardy:
III. Dostupnost a kontinuita péče
Standard 3.2.

Nemocnice stanoví a realizuje postup pro zajištění kontinuity péče pacientům a pro
zajištění koordinace činnosti zdravotnických pracovníků.

Standard 3.5.

Nemocnice spolupracuje s poskytovateli ambulantních zdravotnických služeb, se
zařízeními následné a dlouhodobé péče, s lékaři primární péče, agenturami domácí
péče s cílem zajistit svým pacientům včas a správně další péči.

IX. Řízení a správa

1

Standard 10.1.

V organizační struktuře nemocnice jsou stanoveny osoby, orgány či týmy, které se
zabývají plánováním, řízením, monitorováním a zvyšováním kvality péče a bezpečí
poskytovaných služeb.

Standard 10.2.

V nemocnici je zaveden funkční program zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných
služeb, program je plánován a řízen a je rozšířen do celé nemocnice.

Standard 10.4.

V nemocnici probíhá interní audit kvality a bezpečí poskytovaných služeb, tato činnost
je plánovaná a dokumentovaná a provádějí ji k tomu pověřené a kvalifikované osoby.

Standard 10.5.

V nemocnici probíhá sběr a analýza dat o kvalitě a bezpečí poskytovaných služeb.

[3] SPOJENÁ AKREDITAČNÍ KOMISE. Akreditační standardy pro nemocnice, 3. vydání. [online] Praha, 2014.
Dostupné z: http://www.nemjil.cz/data/news/225-doc/sak-standardy-nemocnice-2014.pdf
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Standard 10.6.

V nemocnici je zaveden účinný postup sledování nežádoucích událostí.

X. Řízení kvality a bezpečí
Standard 11.1.

Bezpečí prostředí se v nemocnici plánuje a řídí a nemocnice je uspořádána ve shodě
s národní legislativou.

Standard 11.6.

Nemocnice zajistí bezpečný a spolehlivý provoz zdravotnických přístrojů, zdrojů
ionizujícího a neionizujícího záření a měřidel.

Standard 11.7.

Nemocnice plánuje a prověřuje reakci na pravděpodobné vnější či vnitřní krizové
situace.

XII. Informace a komunikace
Standard 12.1.

Nemocnice určí vnitřním předpisem formální a věcné náležitosti zdravotnické
dokumentace pro všechny obory.

Standard 12.2.

Nemocnice určí vnitřním předpisem frekvenci a obsahovou náplň zápisů
v dokumentaci pacientů.

Standard 12.5.

Nemocnice provádí kontrolu zdravotnické dokumentace včetně úplnosti a včasnosti
vyhotovování propouštěcích zpráv.

Standard 12.6.

Nemocnice zajistí zabezpečení informací.

Standard 12.7.

Nemocnice má zavedenu bezpečnostní politiku informačních technologií včetně
havarijních plánů.

Principy popsané v uvedených standardech jsou zohledněny v navrhovaném modelu hodnocení kvality
elektronického zdravotnictví popsaného v kapitole 5 Požadavky na informační systémy ve zdravotnictví.

1.3 Vazba na profily IHE
Integrované IHE profily byly přijaty národními a regionálními projekty v zemích jako Rakousko, Francie, Itálie,
Švýcarsko, Slovinsko, Lucembursko, Nizozemsko a další. Tyto specifikace poskytují pokyny nezbytné pro
implementaci specifických standardů a profilů v komerčních a samostatně vyvinutých systémech, které pomohou
realizovat úsilí o rozsáhlou interoperabilitu zdravotnických informací v Evropě. IHE profily se prosazují i při
mezinárodní výměně zdravotnických dat a jsou doporučeny pro použití v členských státech Evropskou komisí.2
Z pohledu konceptu řízení kvality elektronického zdravotnictví byly vybrány dvě hlavní relevantní skupiny IHE
profilů, které by mohly představovat přínos pro zavádění standardů a certifikace řízení kvality služeb elektronického
zdravotnictví u poskytovatelů zdravotní péče. Jedná se o tyto skupiny profilů:
1. IHE Quality, Research, and Public Health Profiles3
2. IHE IT Infrastructure Profiles4

2

3

4

[4] ZEMAN, Martin. Podporujeme založení národní iniciativy organizace IHE-Europe [online]. 17.10.2018 [cit. 2019-10-11].
Dostupné z: http://www.nsez.cz/dokumenty/podporujeme-zalozeni-narodni-iniciativy-organizace-iheeurope_16136_3563_31.html
[5] IHE Profiles: IHE IT Infrastructure Profiles [online]. 27.9.2019 [cit. 2019-10-11]. Dostupné z:
https://wiki.ihe.net/index.php/Profiles#IHE_IT_Infrastructure_Profiles
[6] IHE Profiles: IHE Quality, Research, and Public Health Profiles [online]. 27.9.2019 [cit. 2019-10-11]. Dostupné z:
https://wiki.ihe.net/index.php/Profiles#IHE_Quality.2C_Research.2C_and_Public_Health_Profiles
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V rámci těchto skupin profilů nebyly v rámci zevrubné analýzy identifikovány konkrétní profily, které by mohly
sloužit pro začlenění do modelu hodnocení kvality elektronického zdravotnictví, nicméně využití modelů může být
relevantní v případě posuzování konkrétních služeb dotýkajících se oblastí, pro něž jsou dané IHE profily navrženy.
Využití správných IHE profilů se tak může stát jedním z indikátorů kvality služeb v rámci elektronizace zdravotnictví.
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Požadavky na
informační
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zdravotnictví

Soubor metod a doporučení
řízení kvality
2.1. Řízení dle norem v oblasti kvality
2.2. Řízení kvality dle norem v oblasti řízení projektů
2.3. Řízení kvality dle norem v oblasti řízení ICT služeb
2.4. Řízení kvality dle norem v oblasti bezpečnosti informací
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2 Soubor metod a doporučení řízení kvality
V této kapitole je zpracován výbor metodik a standardů řízení kvality a zavádění standardů a certifikací relevantních
pro elektronizaci zdravotnictví. Tento centrální soubor metod a standardů řízení kvality elektronického
zdravotnictví umožní nastavení celkového systému řízení a soubor metodik a standardizace procesů řízení kvality
bude sloužit k ověření požadavků na shodu jednotlivých systémů elektronického zdravotnictví v souladu s přijatými
politikami a zásadami (doporučení k řízení kvality projektů dle ISO 10006 a IT služeb dle ISO 20000, řízení rizik
bezpečnosti informací dle ISO 27005 a GDPR – ochrana osobních údajů.

2.1 Řízení dle norem v oblasti kvality
Jako základ pro soubor metod a doporučení v oblasti řízení kvality byla přirozeně vybrána norma ČSN EN ISO 90015,
která popisuje klíčové základní principy vytvoření uceleného systému řízení kvality včetně oblastí kritických pro jeho
udržitelnost a přezkoumatelnost, jako je řízení dokumentů a záznamů, stanovení cílů kvality a nastavení interní
komunikace.
Následující kapitola obsahuje vybrané části normy ČSN EN ISO 9001 relevantní pro zavedení metod a standardů
řízení kvality specifických pro elektronizaci zdravotnictví. Vybraná ustanovení poslouží jako základ pro stanovení
požadavků na informační systémy ve zdravotnictví a posouzení shody těchto systémů se stanovenými požadavky.

2.1.1

Ustanovení normy ČSN ISO 9000 v oblasti řízení kvality

Tato mezinárodní norma podporuje přijímání procesního přístupu při vývoji, uplatňování a zlepšování efektivnosti
systému managementu jakosti s cílem zvýšit spokojenost zákazníka plněním jeho požadavků. Aby organizace
fungovala efektivně, musí identifikovat a řídit mnoho vzájemně propojených činností. Činnost, která využívá zdroje
a je řízena za účelem přeměny vstupů na výstupy, může být považována za proces. Výstup z jednoho procesu často
přímo tvoří vstup pro další proces. Aplikace systému procesů v organizaci spolu s identifikací těchto procesů, jejich
vzájemným působením a řízením lze nazývat „procesní přístup“.
Výhodou procesního přístupu je nepřetržité řízení vazeb mezi jednotlivými procesy v systému procesů, jakož i jejich
kombinování a vzájemné působení.
Model procesně orientovaného systému managementu jakosti, znázorněný na obrázku 1, objasňuje propojení
procesů uvedených v kapitolách 4 až 8. Z této ilustrace je zřejmé, že při stanovení požadavků jakožto vstupů hrají
významnou úlohu zákazníci. Monitorování spokojenosti zainteresovaných stran vyžaduje vyhodnocování informací,
které se týkají vnímání zainteresovaných stran, pokud jde o míru, jakou jejich požadavky a očekávání byly organizací
splněny. Model uvedený na obrázku 16 pokrývá všechny požadavky této mezinárodní normy, avšak procesy
neznázorňuje na podrobné úrovni.

5

ČSN EN ISO 9000. Systémy managementu kvality: Základní principy a slovník. 01 0300 ed 2. Praha: Úřad pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016.

6

Odkazuje na obr. 2 Model neustálého zlepšování systému řízení kvality na straně 13, číslování v textu ponecháno
s ohledem na citaci zdroje
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Obrázek 2 Model neustálého zlepšování systému řízení kvality. Zdroj: ISO 9000

Organizace musí v souladu s požadavky této mezinárodní normy vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat
systém managementu jakosti a neustále zlepšovat jeho efektivnost.
Organizace musí:
a)
b)
c)
d)

identifikovat procesy potřebné pro systém managementu jakosti a pro jejich aplikaci v celé organizaci,
určovat posloupnost a vzájemné působení těchto procesů,
určovat kritéria a metody potřebné pro zajištění efektivního fungování i řízení těchto procesů,
zajišťovat dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro podporu fungování těchto procesů a pro jejich
monitorování,
e) monitorovat, měřit a analyzovat tyto procesy a
f) uplatňovat opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování těchto
procesů.
2.1.1.1

Řízení dokumentů

Dokumenty požadované systémem managementu jakosti musí být řízeny. Musí být vytvořen dokumentovaný
postup pro stanovení nástrojů řízení potřebných pro
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

schvalování dokumentů z hlediska jejich přiměřenosti před jejich vydáním,
přezkoumávání dokumentů, popřípadě jejich aktualizaci a pro opakované schvalování,
zajištění identifikace změn dokumentů a aktuálního stavu revize dokumentů,
zajištění dostupnosti příslušných verzí aplikovatelných dokumentů v místech používání,
zajištění trvalé čitelnosti a snadné identifikovatelnosti dokumentů,
zajištění identifikace dokumentů externího původu a řízení jejich distribuce a
zabránění neúmyslnému používání zastaralých dokumentů a aplikaci vhodné identifikace těchto
dokumentů, jsou-li z jakéhokoli důvodu uchovávány.
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2.1.1.2

Řízení záznamů

Musí se vytvořit a udržovat záznamy, aby se poskytly důkazy o shodě s požadavky a o efektivním fungování systému
managementu jakosti. Záznamy musí zůstat čitelné, snadno identifikovatelné a musí být možné je snadno vyhledat.
Musí se vypracovat dokumentovaný postup, který stanoví nástroje řízení potřebné k identifikaci, ukládání, ochraně,
vyhledávání, stanovení doby uchování a vypořádání záznamů.
2.1.1.3

Cíle jakosti

Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly pro příslušné organizační jednotky a úrovně v organizaci stanoveny cíle
jakosti včetně cílů potřebných pro splnění požadavků na produkt. Cíle jakosti musí být měřitelné a konzistentní
s politikou jakosti.
2.1.1.4

Interní komunikace

Vrcholové vedení musí zajistit vytvoření příslušných komunikačních cest v organizaci a fungování komunikace
týkající se efektivnosti systému managementu jakosti.
2.1.1.5

Přezkoumání systému managementu

Vrcholové vedení musí v plánovaných intervalech přezkoumávat systém managementu jakosti organizace, aby byla
zajištěna jeho kontinuita vhodnosti, přiměřenost a efektivnost. Toto přezkoumání musí zahrnovat posouzení
příležitostí pro zlepšování a potřebu změn v systému managementu jakosti, včetně politiky a cílů jakosti.
Záznamy z přezkoumání managementu se musí udržovat
Vstup pro přezkoumání Vstup pro přezkoumání managementu musí zahrnovat informace o:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

výsledcích auditů,
zpětné vazbě od zákazníka,
výkonnosti procesů a shodě produktu,
stavu preventivních opatření a stavu opatření k nápravě,
následných opatřeních z předchozích přezkoumávání managementu,
změnách, které by mohly ovlivnit systém managementu jakosti a
doporučeních pro zlepšování.

Výstup z přezkoumání Výstup z přezkoumání managementu musí zahrnovat všechna rozhodnutí a opatření
vztahující se a) ke zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti a jeho procesů, b) ke zlepšování produktu
ve vztahu k požadavkům zákazníka a c) k potřebám zdrojů.

2.1.2

Soubor nástrojů a metod pro ověření shody s normou ČSN ISO 9000

Tato kapitola obsahuje vybrané části normy ČSN EN ISO 9001 relevantní z pohledu nástrojů a metod pro ověření
shody s normou. Vybraná ustanovení poslouží jako základ pro stanovení požadavků na informační systémy ve
zdravotnictví a posouzení shody těchto systémů se stanovenými požadavky, jak je popsáno v kapitolách 4 Metody
a standardy řízení kvality NCEZ a 5 Požadavky na informační systémy ve zdravotnictví.
2.1.2.1

Spokojenost zákazníka

Organizace musí, jako jedno z měření výkonnosti systému managementu jakosti, monitorovat informace týkající se
vnímání zákazníka, zda organizace splnila jeho požadavky. Způsob získávání a používání těchto informací se musí
určit.
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2.1.2.2

Interní audit

Organizace musí v plánovaných intervalech provádět interní audity, aby se stanovilo, zda systém managementu
jakosti
a) vyhovuje plánovaným činnostem, požadavkům této mezinárodní normy a požadavkům na systém
managementu jakosti stanovených organizací a
b) je efektivně uplatňován a udržován.
Program auditů se musí plánovat s ohledem na stav a důležitost procesů a oblastí, které se mají podrobit auditu,
stejně jako na výsledky předchozích auditů. Kritéria auditu, předmět auditu, četnost a metody auditu musí být
stanoveny. Volba auditorů a provádění auditů musí zajistit objektivitu a nestrannost procesu auditu. Auditoři
nesmějí provádět audit své vlastní práce. V dokumentovaném postupu musí být stanoveny odpovědnosti
a požadavky na plánování a provádění auditů, na předkládání zpráv o výsledcích a na udržování záznamů.
2.1.2.3

Monitorování a měření procesů

Organizace musí aplikovat vhodné metody monitorování a je-li to vhodné, měření procesů systému managementu
jakosti. Tyto metody musí prokazovat schopnost procesů dosáhnout plánované výsledky. Není-li plánovaných
výsledků dosaženo, musí se učinit náprava a provést opatření k nápravě, aby se zajistila shoda produktu.
2.1.2.4

Monitorování a měření produktu

Organizace musí monitorovat a měřit znaky produktu, aby si ověřila, zda byly požadavky na produkt splněny. To se
musí provádět v příslušných etapách procesu realizace produktu v souladu s plánovanými činnostmi.
Musí se udržovat důkazy o shodě s přejímacími kritérii. V záznamech musí být uvedena osoba (osoby) schvalující
uvolnění produktu. Uvolnění produktu a dodání služby nesmí pokračovat, dokud nejsou uspokojivě dokončeny
plánované činnosti, ledaže by to příslušný orgán, popřípadě zákazník, schválil jinak.

2.2 Řízení kvality dle norem v oblasti řízení projektů
Jako základ pro soubor metod a doporučení v oblasti řízení kvality byla přirozeně vybrána norma ČSN ISO 100067,
která popisuje klíčové základní principy vytvoření uceleného systému řízení kvality projektů a jejich vymezení vůči
systémů řízení kvality organizace jako takovému, včetně oblastí kritických pro jeho udržitelnost a přezkoumatelnost.

2.2.1

Ustanovení normy ČSN ISO 10 006 v oblasti řízení kvality

Tato kapitola obsahuje vybrané části normy ČSN ISO 10006 relevantní pro zavedení metod a standardů řízení kvality
projektů specifických pro elektronizaci zdravotnictví. Vybraná ustanovení poslouží jako základ pro stanovení
požadavků na informační systémy ve zdravotnictví a posouzení shody těchto systémů se stanovenými požadavky.
2.2.1.1

Kontext a charakteristiky projektu

Obecně
Projektová organizace i původní organizace (viz 4.1.2) mají obě zvažovat kontext, ve kterém fungují jejich systémy
managementu kvality projektu. Některé interní a externí aspekty mohou mít vliv na schopnost projektu dosahovat

7

ČSN ISO 10006. Management kvality: Směrnice pro management kvality v projektech. 01 0333 ed 3. Praha: Úřad pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019.
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zamýšlených výsledků. Další aspekty mohou představovat příležitosti pracovat efektivněji s interními i externími
zainteresovanými stranami (viz ISO 9001:2015, 4.1).
Zvážení interních a externích aspektů, které mohou ovlivnit systém managementu kvality projektu, umožňuje
projektové i původní organizaci:
a) pochopit potřeby a očekávání zainteresovaných stran;
b) vytvořit nebo převzít procesy managementu kvality projektu nezbytné k dosažení zamýšlených výsledků
projektu;
c) určit rizika a příležitosti související s procesy projektu a plánovanými výstupy.
Mezi hlavní charakteristiky procesů patří:
•
•
•
•
•
•
•

jsou to unikátní, neopakované fáze složené z procesů a činností;
mají určitou úroveň rizik a nejistoty;
očekává se od nich dodání specifikovaných kvantifikovaných výsledků v rámci předem určených parametrů;
například parametrů týkajících se kvality;
mají naplánovaná data začátku a konce a jasně specifikované náklady a omezení zdrojů;
mají výstupy, kterými může být jedna nebo více jednotek produktů nebo služeb;
po dobu trvání projektu mohou být do projektové organizace dočasně přiřazení pracovníci [projektová
organizace může být vytvořena původní organizací (viz 4.1.2) a může se v průběhu projektu měnit];
mohou mít dlouhé trvání a mohou se v průběhu času měnit na základě interních i externích vlivů.

Organizace
Tento dokument se zvlášť odkazuje na „původní organizaci" a „projektovou organizaci".
„Původní organizace" je ta, která rozhoduje o realizaci projektu. Může se jednat o individuální organizaci, jointventure, konsorcium nebo jinou přijatelnou strukturu. Původní organizace přiděluje projekt projektové organizaci.
Původní organizace může realizovat více projektů. Každý z nich má být přidělen jiné projektové organizaci.
„Projektová organizace“ realizuje projekt. Může být součástí původní organizace. Odpovědnosti a pravomoci za
procesy projektu mají být jasně rozděleny mezi projektovou organizaci a další zainteresované strany (včetně
původní organizace). Tyto odpovědnosti a pravomoci mají být udržovány jako dokumentovaná informace.
Fáze a procesy projektů
Fáze a procesy jsou dvě různá hlediska projektu. Projekt může být rozdělen do vzájemně provázaných procesů a do
fází, které jsou stanovovány za účelem plánování a monitorování realizování cílů a posuzování souvisejících rizik.
Fáze projektu rozdělují jeho životní cyklus do řiditelných souborů činností. Příkladem může být vytvoření koncepce,
vývoj, realizace a ukončení.
Procesy projektu jsou ty, které jsou nezbytné pro řízení produktu a pro vytváření produktů nebo služeb projektu.
POZNÁMKA 1 Návod k procesům projektového managementu je uveden v ISO 21500.
Ne všechny procesy zmiňované v tomto dokumentu budou nezbytně nutně existovat v konkrétním projektu.
Některé projekty budou naopak vyžadovat jiné procesy. V některých projektech může být nutné rozlišovat mezi
hlavními a podpůrnými procesy. Příloha A vyjmenovává a shrnuje procesy, u kterých se dá předpokládat, že budou
využitelné ve většině projektů.
POZNÁMKA 2 Aby byla zjednodušena diskuse o návodu k managementu kvality v projektech, využívá tento
dokument „procesní přístup" (viz 5.2.5). Procesy projektu byly navíc seskupeny do dvou kategorií: procesy
Zavedení metod a standardů řízení kvality specifických pro elektronizaci zdravotnictví
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projektového managementu a procesy týkající se produktů nebo služeb projektu (ty, které se primárně zabývají
produkty nebo službami projektu, jako je například návrh, výroba atd.).
Procesy jsou seskupeny podle vzájemné podobnosti. Všechny procesy týkající se času jsou například zařazeny do
jedné skupiny.
Strategický proces popsaný v kapitole 5 stanovuje směřování projektu. Kapitola 6 řeší procesy týkající se zdrojů a
pracovníků. Kapitola 7 popisuje procesy týkající se vzájemných vazeb, rozsahu, času, nákladů, komunikace, rizik a
nakupování. Procesy týkající se měření, analýz a neustálého zlepšování jsou popsány v kapitole 8. Tyto kapitoly
zahrnují popis každého procesu a obsahují návod k managementu kvality v procesu.
Procesy projektového managementu
Projektový management zahrnuje plánování, organizování, monitorování, řízení a podávání zpráv o všech procesech
projektu. Součástí je i kontinuální provádění nápravných opatření a opatření ke zlepšování, která jsou potřebná pro
dosažení cílů projektu. Na všechny procesy projektového managementu mají být aplikovány zásady managementu
kvality (viz 4.2, 5.2 a ISO 9000:2015, 2.3).
V tomto dokumentu je uveden návod týkající se kvality v procesech projektového managementu.
POZNÁMKA Návod k projektovému managementu a souvisejícím procesům je uveden v ISO 21500.
2.2.1.2

Zásady managementu kvality

Návod k managementu kvality v projektech uvedený v tomto dokumentu je založen na sedmi zásadách
managementu kvality (viz ISO 9000:2015, 2.3):
•
•
•
•
•
•
•

zaměření na zákazníka;
vedení (leadership);
angažovanost lidí;
procesní přístup;
zlepšování;
rozhodování na základě důkazů;
management vztahů.

Tyto obecné zásady mají být základem systémů managementu kvality původních i projektových organizací.
POZNÁMKA Návod k využití zásad managementu kvality v plánování prováděném ve strategických procesech je
uveden v 5.2.
2.2.1.3

Procesy managementu kvality projektu

Aby bylo dosaženo cílů projektu, je nezbytné řídit jeho procesy v rámci systému managementu kvality. Pokud
projektová organizace funguje uvnitř původní organizace, má být systém managementu kvality projektu do největší
možné míry sladěn se systémem managementu kvality původní organizace. Pokud je část nebo celá projektová
organizace vzhledem k realizující organizaci externí, může být nezbytné specifikovat požadavky na systém
managementu kvality, aby byla zajištěna efektivní spolupráce procesů projektu.
Mají být stanoveny a řízeny (viz ISO 9001:2015, 7.5) dokumentované informace potřebné a produkované
projektovou organizací k zajištění efektivního plánování, implementace a řízení projektu.
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2.2.1.4

Plán kvality projektu

Systém managementu kvality projektu má být dokumentován, udržován a má být součástí plánu kvality projektu.
Případně má na něj být v plánu kvality projektu odkazováno.
Plán kvality má identifikovat činnosti a zdroje nezbytné pro splnění cílů kvality projektu. Plán kvality má být součástí
plánu managementu projektu nebo na něj má být odkazováno.
Při specifikaci a tvorbě plánu kvality má původní i projektová organizace využívat zvažování rizik v procesech
systému managementu kvality souvisejících s plněním cílů projektu. Rizika a příležitosti mají být řešeny v procesech
plánování, podpůrných procesech i v procesech souvisejících s riziky projektu (viz 7.7).
V případě existence smluvního vztahu může zákazník specifikovat požadavky na plán kvality. Tyto požadavky by
neměly omezovat rozsah plánu kvality využívaného projektovou organizací.
POZNÁMKA Návod k plánům kvality je uveden v ISO 10005.

2.2.2

Soubor nástrojů a metod pro ověření shody s normou ČSN ISO 10 006

Tato kapitola obsahuje vybrané části normy ČSN ISO 10006 relevantní z pohledu nástrojů a metod pro ověření shody
s normou. Vybraná ustanovení poslouží jako základ pro stanovení požadavků na informační systémy ve
zdravotnictví a posouzení shody těchto systémů se stanovenými požadavky, jak je popsáno v kapitolách 4 Metody
a standardy řízení kvality NCEZ a 5 Požadavky na informační systémy ve zdravotnictví.
2.2.2.1

Obecně

Tato kapitola obsahuje návod, jak se mají původní a projektová organizace učit z projektů.
Obě organizace mají využívat výsledky měření a analyzování dat z procesů projektu a aplikovat metody napravování,
prevence nebo omezování nechtěných vlivů (viz ISO 9001:2015, kapitola 10), aby bylo umožněno neustálé
zlepšování současných i budoucích projektů.
2.2.2.2

Měření a analýza

Původní organizace má zajistit, že je měření, shromažďování a validování dat efektivní a účinné s ohledem na
zlepšování výkonnosti původní organizace a zvyšování spokojenosti zákazníků a dalších zainteresovaných stran.
Příklady měření výkonnosti zahrnují:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

hodnocení jednotlivých činností a procesů;
auditování;
hodnocení aktuálního využití zdrojů spolu s náklady a časem a v porovnání s původními odhady;
hodnocení produktů/služeb;
hodnocení výkonnosti externích poskytovatelů;
plnění cílů projektu;
spokojenost zákazníků a dalších zainteresovaných stran.

POZNÁMKA Další informace o hodnocení výkonnosti jsou uvedeny v ISO 9001:2015, kapitola 9.
Manažeři projektové organizace odpovědní za projekt mají zajistit analyzování dokumentovaných informací o
neshodách a o odstranění neshod v produktech/ službách a procesech projektu, aby napomohli učení se a poskytli
data pro zlepšování. Projektová organizace má ve spolupráci se zákazníkem rozhodovat o tom, které neshody mají
být zaznamenány a jaká nápravná opatření mají být přijata.

Zavedení metod a standardů řízení kvality specifických pro elektronizaci zdravotnictví
Metody a standardy řízení kvality

Strana 19

2.2.2.3

Zlepšování

Zlepšování původní organizace
Původní organizace má určit informace, které potřebuje k učení se z projektů. Má vytvořit systém pro identifikaci,
shromažďování, ukládání, aktualizaci a vyhledávání informací z projektů.
Původní organizace má zajistit, že systém managementu informací je pro její projekty navržen tak, aby určoval
a shromažďoval relevantní informace z projektů s cílem zlepšovat procesy managementu projektu.
Původní organizace má udržovat seznam významných rizik řízených v jejích projektech (viz 7.7.5).
Původní organizace má zajišťovat, že jsou v dalších projektech, jejichž je původcem, využívány relevantní informace.
Relevantní informace potřebné pro učení se z projektů mohou vycházet z informací obsažených v projektu, včetně
zpětné vazby od zákazníků a dalších zainteresovaných stran. Informace lze také získat z jiných zdrojů, jako jsou
například záznamy o projektu, zprávy o dokončení projektu, prohlášení, výsledky auditů, analýzy dat, nápravná a
preventivní opatření a přezkoumání projektu. Před použitím těchto informací má původní organizace ověřit jejich
platnost.
Před dokončením projektu má původní organizace přezkoumat výkonnost projektu a měla by zvýraznit zkušenosti,
které mají být využity v jiných projektech. Výsledky přezkoumání mají být uchovávány jako dokumentované
informace. Plán managementu projektu má být využit jako rámec pro tato přezkoumání. Pokud je to možné, mají
se do těchto přezkoumání zapojit zákazníci a další zainteresované strany.
U dlouhodobých projektů se má uvažovat o průběžných přezkoumáních k efektivnějšímu sběru informací
a umožnění realizace včasných zlepšení.
Zlepšování projektovou organizací
Projektová organizace má navrhnout systém managementu informací projektu k implementaci požadavků
stanovených původní organizací na učení se z projektu.
Projektová organizace má zajišťovat, že jsou informace, které poskytuje původní organizaci, přesné a úplné.
Projektová organizace má implementovat zlepšení s využitím pro projekt relevantních informací, které byly
vytvořeny původní organizací pomocí systému popsaného v 8.3.1.
POZNÁMKA Další informace ke zlepšování jsou uvedeny v ISO 9001:2015, kapitola 10.
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2.3 Řízení kvality dle norem v oblasti řízení ICT služeb
Jako základ pro soubor metod a doporučení v oblasti řízení kvality ICT služeb byla vybrána norma ČSN ISO 200008,
která popisuje klíčové základní principy vytvoření uceleného systému řízení kvality služeb informačních technologií
včetně oblastí kritických pro jeho udržitelnost a přezkoumatelnost, jako je stanovení odpovědnosti vedení, kontrola
procesů zajišťovaných pomocí třetích stran, řízení dokumentace a zdrojů a mechanismy zlepšování systému řízení
a jeho jednotlivých procesů.
Následující kapitola obsahuje vybrané části normy ČSN ISO 20000 relevantní pro zavedení metod a standardů řízení
služeb specifických pro elektronizaci zdravotnictví. Vybraná ustanovení poslouží jako základ pro stanovení
požadavků na informační systémy ve zdravotnictví a posouzení shody těchto systémů se stanovenými požadavky.

2.3.1

Ustanovení normy ČSN ISO 20 000 v oblasti řízení kvality

Nejefektivnější poskytovatelé služeb zvažují dopad na SMS ve všech fázích životního cyklu služeb od strategie přes
návrh, přechod a provozování včetně neustálého zlepšování.
Tato část ISO/IEC 20000 vyžaduje použití metodiky známé jako „Plánuj-Dělej-Kontroluj-Jednej“ (PDCA) na všechny
části SMS i pro služby. Metodiku PDCA tak, jak je použita v této části ISO/IEC 20000, je možné ve stručnosti popsat
následovně:
Plánuj: ustanovení, dokumentování a odsouhlasení SMS. SMS obsahuje politiky, cíle, plány a procesy pro naplňování
požadavků na služby.
Dělej: zavedení a provozování SMS pro návrh, přechod, dodávku a zlepšování služeb.
Kontroluj: monitorování, měření a přezkoumání SMS i služeb ve srovnání s politikami, cíli, plány a požadavky na
služby a předkládanými výkazy o výsledcích.
Jednej: přijímání opatření pro neustálé zlepšování výkonnosti SMS i služeb.
Při využití v rámci SMS jsou nejdůležitější následující stránky integrovaného procesního přístupu a metodiky PDCA:
a)
b)
c)
d)
e)
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pochopení a naplňování požadavků na služby pro dosažení spokojenosti zákazníků;
ustanovení politiky a cílů pro managementu služeb;
návrh a dodávka služeb založených na SMS přinášejících přidanou hodnotu pro zákazníka;
monitorování, měření a přezkoumání výkonnosti SMS i služeb;
neustálé zlepšování SMS i služeb na základě objektivních měření.

ČSN ISO/IEC 20000-1. Informační technologie – Management služeb: Část 1 Požadavky na systémy managementu služeb.
36 9074 ed 2. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012.
ČSN ISO/IEC 20000-2. Informační technologie – Management služeb: Část 2 Pokyny pro použití systémů managementu
služeb. 36 9074 ed 2. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013.
ČSN ISO/IEC 20000-3. Informační technologie – Management služeb: Část 3 Pokyny pro vymezení rozsahu a použitelnosti
ISO/IEC 20000-1. 36 9074 ed 1. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014.
ČSN ISO/IEC 20000-6. Informační technologie – Management služeb: Část 6 Požadavky na orgány provádějící audit a
certifikaci systémů managementu služeb. 36 9074 ed 1. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví, 2018.
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Obrázek 19 znázorňuje, jak je možné použít metodiku PDCA pro SMS, včetně procesů managementu služeb
uvedených v kapitolách 5 až 9, i pro služby. Každý prvek metodiky PDCA je zásadní součástí úspěšného zavedení
SMS. Proces zlepšování použitý v této části ISO/IEC 20000 je založen na metodice PDCA.

Obrázek 3 Metodika PDCA použitá pro management služeb. Zdroj: ČSN ISO 20000.

Tato část ISO/IEC 20000 umožňuje poskytovateli služeb integrovat svůj SMS s jinými systémy managementu, které
používá jeho organizace. Přijetí integrovaného procesního přístupu a metodiky PDCA umožňuje poskytovateli
služeb sladit nebo plně integrovat více norem pro systémy managementu. Například SMS lze integrovat se
systémem managementu kvality podle ISO 9001 nebo se systémem řízení bezpečnosti informací podle ISO/IEC
27001.
ISO/IEC 20000 je záměrně nezávislé na konkrétních doporučeních. Poskytovatel služeb může používat kombinaci
obecně uznávaných doporučení a vlastních zkušeností.
Uživatelé mezinárodní normy jsou odpovědni za její správné použití. Mezinárodní normy nemá za cíl zahrnout
zákonné a regulatorní požadavky a smluvní závazky poskytovatele služeb. Shoda s mezinárodní normou sama
o sobě nezprošťuje poskytovatele služeb povinnosti plnění zákonných a regulatorních požadavků.
2.3.1.1

Odpovědnost vedení

Angažovanost a aktivita vedení
Vrcholové vedení musí poskytovat důkazy o své angažovanosti a aktivitě (závazku) při plánování, ustanovení,
zavedení, provozování, monitorování, přezkoumání, udržování a zlepšování SMS i služeb prostřednictvím:
a) stanovování a komunikace rozsahu, politiky a cílů managementu služeb;
b) ujištění, že je vytvořen, zaveden a udržován plán managementu služeb za účelem dodržování politiky,
dosahování cílů managementu služeb a naplňování požadavků na služby;
c) komunikace důležitosti naplňování požadavků na služby;
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Odkazuje na obr. 3 Metodika PDCA použitá pro management služeb na straně 21, číslování v textu ponecháno
s ohledem na citaci zdroje
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d)
e)
f)
g)

komunikace důležitosti naplňování zákonných a regulatorních požadavků a smluvních závazků;
zajišťování zdrojů;
přezkoumání systému managementu v plánovaných intervalech;
ujištění, že jsou ohodnocena a řízena rizika služeb.

Politika managementu služeb
Vrcholové vedení musí zajistit, že politika managementu služeb:
a) odpovídá záměrům poskytovatele služeb;
b) obsahuje závazek k naplňování požadavků na služby;
c) obsahuje závazek k neustálému zvyšování efektivnosti SMS i služeb s využitím politiky neustálého
zlepšování podle článku 4.5.5.1;
d) poskytuje rámec pro stanovování a přezkoumání cílů managementu služeb;
e) je sdělována a pochopena pracovníky poskytovatele služeb;
f) je přezkoumávána z hlediska neustálé přiměřenosti.
Pravomoc, odpovědnost a komunikace
Vrcholové vedení musí zajistit, že:
a) jsou stanoveny a udržovány pravomoci a odpovědnosti za management služeb;
b) jsou ustanoveny a zavedeny dokumentované postupy pro komunikaci.
Představitel vedení
Vrcholové vedení musí jmenovat člena vedení poskytovatele služeb, který bez ohledu na jiné odpovědnosti musí
mít pravomoci a odpovědnosti zahrnující:
a) zajištění, že jsou prováděny činnosti pro zjišťování, dokumentování a naplňování požadavků na služby;
b) přidělování pravomocí a odpovědností pro zajištění, že procesy managementu služeb jsou navrženy,
zavedeny a zlepšovány v souladu s politikou a cíli managementu služeb;
c) zajištění, že procesy managementu služeb jsou integrovány s ostatními složkami SMS;
d) zajištění, že aktiva, včetně licencí, používaná pro dodávku služeb jsou řízena v souladu se zákonnými a
regulatorními požadavky a smluvními závazky;
e) předkládání výkazů vrcholovému vedení o výkonnosti a o příležitostech pro zlepšení SMS i služeb.
2.3.1.2

Kontrola procesů provozovaných jinými stranami

Pro procesy v kapitole 5 až 9 musí poskytovatel služeb určit všechny procesy nebo části procesů, které jsou
provozovány jinými stranami. Jinými stranami mohou být interní skupiny, zákazníci nebo dodavatelé. Poskytovatel
služeb musí prokázat kontrolu procesů, které jsou provozovány jinými stranami:
a)
b)
c)
d)

doložením odpovědnosti za procesy a pravomoci vyžadovat dodržování procesů;
řízením definování procesů a rozhraní na další procesy;
určováním výkonnosti procesu a souladu s požadavky na proces;
řízením plánování a určování priorit zlepšování procesů.

Jestliže části procesů provozuje dodavatel, poskytovatel služeb musí řídit tohoto dodavatele pomocí procesu řízení
dodavatelů. Jestliže části procesů provozují interní skupina nebo zákazník, poskytovatel služeb musí řídit tuto interní
skupinu nebo tohoto zákazníka pomocí procesu managementu úrovně služeb.
POZNÁMKA ISO/IEC TR 20000-3 uvádí pokyny pro vymezení rozsahu a použitelnosti této části ISO/IEC 20000. Také
zahrnuje další výklad o kontrole procesů provozovaných jinými stranami.
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2.3.1.3

Řízení dokumentace

Vytvoření a údržba dokumentů
Poskytovatel služeb musí vytvořit a udržovat dokumenty včetně záznamů k efektivnímu plánování, provozování
a řízení SMS. Tyto dokumenty musí obsahovat:
a) dokumentovanou politiku a cíle managementu služeb;
b) dokumentovaný plán managementu služeb;
c) dokumentované politiky a plány vytvořené pro určité procesy, pro které to vyžaduje tato část ISO/IEC
20000;
d) dokumentovaný katalog služeb;
e) dokumentované dohody o úrovních služeb;
f) dokumentované procesy managementu služeb;
g) dokumentované postupy a záznamy požadované touto částí ISO/IEC 20000;
h) další dokumenty, včetně dokumentů externího původu, které poskytovatel služeb určí jako nezbytné pro
zajištění efektivního provozu SMS a dodávky služeb.
Řízení dokumentů
Dokumenty požadované SMS musí být řízeny. Záznamy jsou zvláštním typem dokumentů a musí být řízeny v
souladu s požadavky uvedenými v článku 4.3.3.
Musí být vytvořen dokumentovaný postup zahrnující pravomoci a odpovědnosti, který stanoví pravidla potřebná
pro:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

vytváření a schvalování dokumentů před jejich vydáním;
komunikaci se zainteresovanými stranami o nových nebo změněných dokumentech;
přezkoumání a udržování dokumentů podle potřeby;
zajištění identifikace změn a platných verzí příslušných dokumentů;
zajištění dostupnosti příslušných verzí aplikovatelných dokumentů v místech jejich používání,
zajištění snadné identifikovatelnosti a čitelnosti dokumentů;
zajištění toho, aby byly dokumenty externího původu identifikovány a jejich distribuce byla řízena:
zabránění neúmyslnému použití zastaralých dokumentů a jejich vhodného označení, jestliže zůstávají
zachovány.

Řízení záznamů
Musí být udržovány záznamy k prokázání shody s požadavky a o efektivním fungování SMS.
Musí být vytvořen dokumentovaný postup, který stanoví potřebná pravidla pro identifikaci, ukládání, ochranu,
vyhledávání, uchovávání a vyřazování záznamů. Záznamy musí být čitelné, snadno identifikovatelné a dohledatelné.
2.3.1.4

Management zdrojů

Poskytování zdrojů
Poskytovatel služeb musí určovat a poskytovat lidské, technické, informační a finanční zdroje potřebné pro:
a) ustanovení, zavedení a udržování SMS i služeb a neustálé zvyšování jejich efektivnosti;
b) zvyšování spokojenosti zákazníka dodáváním služeb, které naplňují požadavky na služby.
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Lidské zdroje
Pracovníci poskytovatele služeb, kteří provádějí práce ovlivňující shodu s požadavky na službu, musí být
kompetentní na základě patřičného vzdělání, školení, dovedností a zkušeností. Poskytovatel služeb musí:
a)
b)
c)
d)

určovat nezbytné kompetence pracovníků;
podle okolností poskytovat školení nebo provádět jiná opatření pro dosažení nezbytných kompetencí;
hodnotit efektivnost přijatých opatření;
zajišťovat, aby si pracovníci byli vědomi, jak přispívají k dosažení cílů managementu služeb a naplňování
požadavků na služby;
e) udržovat vhodné záznamy o vzdělávání, školení, dovednostech a zkušenostech.
2.3.1.5

Ustanovení a zlepšování SMS

Vymezení rozsahu
Poskytovatel služeb musí vymezit rozsah SMS a zahrnout ho do plánu managementu služeb. Rozsah musí být určen
jménem organizační jednotky, která poskytuje služby, a službami, které budou dodávány.
Poskytovatel služeb musí též vzít v úvahu další okolnosti ovlivňující služby, které budou dodávány včetně:
a) zeměpisné polohy (zeměpisných poloh), ze které poskytovatel služeb služby dodává;
b) zákazníků a jejich umístění;
c) technologií používaných pro poskytování služeb.
POZNÁMKA ISO/IEC TR 20000-3 poskytuje pokyny pro vymezení rozsahu a použitelnosti této části ISO/IEC 20000.
Plánování SMS (Plánuj)
Poskytovatel služeb musí vytvořit, zavést a udržovat plán managementu služeb. Plánování musí zohlednit politiku
managementu služeb, požadavky na služby a požadavky této části ISO/IEC 20000. Plán managementu služeb musí
obsahovat nebo zahrnovat odkazy přinejmenším na následující:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

cíle managementu služeb, které mají být poskytovatelem služeb dosaženy;
požadavky na služby;
známá omezení, která mohou ovlivnit SMS;
politiky, normy, zákonné a regulatorní požadavky a smluvní závazky;
rámec pravomocí, odpovědností a procesních rolí;
pravomoci a odpovědnosti za plány, procesy managementu služeb a služby;
lidské, technické, informační a finanční zdroje potřebné k dosažení cílů managementu služeb;
přístup, který bude používán pro spolupráci s jinými stranami, které jsou zapojeny do procesu návrhu služeb
a přechodu na nové nebo změněné služby;
i) přístup k určení rozhraní mezi procesy managementu služeb a jejich integraci s dalšími prvky SMS;
j) přístup k řízení rizik a kritéria pro přijetí rizik;
k) technologie používané pro podporu SMS;
l) jak bude měřena, auditována, vykazována a zlepšována efektivnost SMS a služeb.
Plány vytvořené pro určené procesy musí být v souladu s plánem managementu služeb. Plán managementu služeb
a plány vytvořené pro určité procesy musí být v plánovaných intervalech přezkoumávány, a pokud je potřeba,
aktualizovány.
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Zavádění a provozování SMS (Dělej)
Poskytovatel služeb musí zavést a provozovat SMS pro návrh, přechod, dodávku a zlepšování služeb v souladu s
plánem managementu služeb zahrnujícím přinejmenším tyto činnosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

přidělování a managementu finančních prostředků a rozpočtů;
stanovení pravomocí, odpovědností a procesních rolí;
management lidských, technických a informačních zdrojů;
identifikování, hodnocení a řízení rizik souvisejících se službami;
řízení procesů managementu služeb;
monitorování a vykazování výkonnosti činností managementu služeb.

Monitorování a přezkoumání SMS (Kontroluj)
Obecně
Poskytovatel služeb musí používat vhodné metody pro monitorování a měření SMS i služeb. Tyto metody musí
obsahovat interní audity a přezkoumání vedením.
Cíle všech interních auditů a přezkoumání vedením musí být dokumentovány. Interní audity a přezkoumání
vedením musí prokázat schopnost SMS a služeb dosahovat cílů managementu služeb a naplnit požadavky na služby.
Musí být určovány neshody vůči požadavkům této části ISO/IEC 20000, požadavkům SMS, které určí poskytovatel
služeb, nebo požadavkům na služby.
Výsledky interních auditů a přezkoumání vedením, včetně neshod, obav a určených opatření musí být
zaznamenány. Výsledky auditů a opatření musí být sděleny zainteresovaným stranám.
Interní audit
Poskytovatel služeb musí v plánovaných intervalech provádět interní audity ke zjištění, zda SMS i služby:
a) splňují požadavky této části ISO/IEC 20000;
b) splňují požadavky na služby i požadavky na SMS určené poskytovatelem služeb;
c) jsou účinně zavedeny a udržovány.
Musí existovat dokumentovaný postup zahrnující pravomoci a odpovědnosti pro plánování a provádění auditů, pro
předkládání výkazů o výsledcích auditů a pro udržování záznamů z auditů.
Program auditů musí být plánován. Při tom musí být zohledněn stav a důležitost procesů a oblastí, které mají být
podrobeny auditu, stejně jako výsledky předchozích auditů. Kritéria, rozsah, četnost a metody auditu musí být
dokumentovány.
Volba auditorů a provádění auditů musí zajistit objektivitu a nestrannost auditu. Auditoři nesmí provádět audit své
vlastní práce.
Neshody musí být komunikovány, musí mít určenu prioritu a přidělenu odpovědnost za opatření. Vedení
odpovědné za auditovanou oblast musí zajistit, aby jakékoli nápravy a nápravná opatření pro odstranění zjištěných
neshod i jejich příčin byly provedeny bez zbytečných průtahů. Mezi následné činnosti musí být zahrnuto ověřování
provedených opatření a předložení výkazu o výsledcích.
POZNÁMKA Viz ISO 19011 Směrnice pro auditování systémů managementu.
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Přezkoumání vedením
Vrcholové vedení musí v plánovaných intervalech přezkoumávat SMS i služby proto, aby byla zajištěna jejich
neustálá přiměřenost a účinnost. Toto přezkoumáni musí zahrnovat posouzení příležitosti pro zlepšení a potřebu
změn SMS, včetně politiky a cílů managementu služeb.
Vstup pro přezkoumání vedením musí zahrnovat přinejmenším informace o:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

zpětné vazbě od zákazníků;
výkonnosti a shodě služeb i procesů;
současných a předvídaných úrovních lidských, technických, informačních a finančních zdrojů;
současných a předvídaných lidských a technických způsobilostech;
rizicích;
výsledcích auditů a vyplívajících následných opatřeních;
výsledcích předchozích přezkoumání vedením a vyplývajících následných opatřeních;
stavu preventivních a nápravných opatření;
změnách, které by mohly ovlivnit SMS i služby;
příležitostech pro zlepšení.

Záznamy o přezkoumání vedením musí být udržovány.
Záznamy z přezkoumání vedením musí přinejmenším zahrnovat rozhodnutí a opatření vztahující se ke zdrojům, ke
zlepšování efektivnosti SMS a ke zlepšování služeb.
Udržování a zlepšování SMS (Jednej)
Obecně
Musí existovat politika neustálého zlepšování SMS i služeb samotných. Tato politika musí obsahovat kritéria pro
hodnocení příležitostí pro zlepšení.
Musí existovat dokumentovaný postup zahrnující určení pravomocí a odpovědností za identifikování,
dokumentování, hodnocení, schvalování, určování priorit, řízení, měření a předkládání výkazů o zlepšeních.
Příležitosti pro zlepšení, včetně nápravných a preventivních opatření, musí být dokumentovány.
Příčina zjištěných neshod musí být odstraněna. Musí být přijata nápravná opatření pro odstranění příčin zjištěných
neshod tak, aby nedocházelo k jejich opětovnému výskytu. Musí být přijata preventivní opatření pro odstranění
příčin možných neshod tak, aby zabránila jejich opakovanému výskytu.
POZNÁMKA Pro více informací o nápravných a preventivních opatřeních viz ISO 9001:2008, článek 8.5.
Řízení zlepšování
Příležitosti pro zlepšení musí mít určeny priority. Při rozhodování o příležitostech pro zlepšení, musí poskytovatel
služeb použít kritéria hodnocení stanovená politikou neustálého zlepšování.
Schválená zlepšení musí být plánována.
Poskytovatel služeb musí řídit činnosti zlepšování, které zahrnují přinejmenším:
a) určování cílů pro zlepšení, ať už se týká kvality, hodnoty, způsobilosti, nákladů, produktivity, využití zdrojů
nebo snížení rizik;
b) ujišťování, že jsou zavedena schválená zlepšení;
c) revidování politik, plánů, procesů a postupů managementu služeb, pokud je to nezbytné;
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d) měření zavedených zlepšení ve srovnání se stanovenými cíli a tam, kde cílů není dosaženo, provádění
nezbytných opatření;
e) předkládání výkazů o zavedených zlepšeních.

2.3.2

Soubor nástrojů a metod pro ověření shody s normou ČSN ISO 20 000

Tato kapitola obsahuje vybrané části normy ČSN ISO 20000 relevantní z pohledu nástrojů a metod pro ověření shody
s normou. Vybraná ustanovení poslouží jako základ pro stanovení požadavků na informační systémy ve
zdravotnictví a posouzení shody těchto systémů se stanovenými požadavky, jak je popsáno v kapitolách 4 Metody
a standardy řízení kvality NCEZ a 5 Požadavky na informační systémy ve zdravotnictví.
2.3.2.1

Typy posuzování shody

Existují tři typy posuzování shody:
a) provedená první stranou, za použití vlastních zdrojů poskytovatele služeb, obvykle se označuje jako interní
audit;
b) provedená druhou stranou, osobou nebo organizací, která má v organizaci uživatelský zájem jako jsou
zákazníci, nebo jinou osobou jejich jménem;
c) provedená třetí stranou, organizací posuzující shodu, která se obvykle označuje jako certifikační orgán.
Pro metody posuzování shody existují mezinárodní normy. Některé z nich jsou navrženy pro audity vůči normám
systému managementu. Například, obě normy ISO/IEC 17021 i ISO 19011 obsahují obecné požadavky na posuzování
třetí stranou vůči systémům managementu, včetně SMS. ISO/IEC 17021 je určená pro posuzování shody třetí
stranou a ISO 19011 je pro všechny typy posuzování shody.
ISO/IEC 17000 poskytuje termíny a definice související obecně s posuzováním shody, včetně termínů posuzování
shody první stranou, druhou stranou a třetí stranou.
Poskytovatel služeb může vydávat prohlášení o shodě na základě úspěšných výsledků posuzování shody první
stranou podle ISO/IEC 20000-1. Pokud k tomu dojde, poskytovatel služeb by se měl odkázat na ISO/IEC 17050-1.
Tato norma stanovuje obecné požadavky pro takovéto prohlášení shody.
Certifikační orgány ustanovují pravidla pro udělování certifikátu certifikačním orgánem na základě úspěšného
posuzování shody třetí stranou. Například certifikační orgán může vyžadovat, aby byl certifikát ISO/IEC 20000-1
vydán pouze právnické osobě, ne konsorciu.

2.4 Řízení kvality dle norem v oblasti bezpečnosti informací
2.4.1

Ustanovení normy ČSN ISO 27 000 v oblasti řízení kvality

Jako základ pro soubor metod a doporučení v oblasti řízení bezpečnosti informací byly vybrány normy řady ČSN
ISO 2700010, které popisují klíčové základní principy vytvoření uceleného systému řízení bezpečnosti informačních

10

ČSN EN ISO/IEC 27000. Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení bezpečnosti informací: Přehled a
slovník. 36 9790 ed 2. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017.
ČSN ISO/IEC 27001. Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení bezpečnosti informací: Požadavky. 36
9797 ed 2. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014.
ČSN ISO/IEC 27002. Informační technologie – Bezpečnostní techniky: Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací.
36 9798 ed 2. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014.
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systémů a technologií včetně oblastí kritických pro jeho udržitelnost a přezkoumatelnost, jako je monitorování,
přezkoumání a zlepšování řízení rizik.
Následující kapitola obsahuje vybrané části normy ČSN ISO 27005 relevantní pro zavedení metod a standardů řízení
bezpečnosti informací specifických pro elektronizaci zdravotnictví. Vybraná ustanovení poslouží jako základ pro
stanovení požadavků na informační systémy ve zdravotnictví a posouzení shody těchto systémů se stanovenými
požadavky.
2.4.1.1

Monitorování a přezkoumání faktorů rizika

Vstup: Všechny informace týkající se rizika, získané z činnosti řízení rizik (viz obrázek 2).
Akce: Rizika a jejich faktory (tj. hodnota aktiv, dopady, hrozby, zranitelnosti, pravděpodobnost výskytu) by měly být
monitorovány a přezkoumány, aby se identifikovaly jakékoliv změny v rámci organizace v raném stádiu a aby se
udržoval přehled o úplném stavu rizik.
Pokyny k implementaci:
Rizika nejsou statická. Hrozby, zranitelnosti, pravděpodobnost nebo následky se mohou měnit neočekávaně bez
jakéhokoliv náznaku. Je proto k detekci těchto změn nezbytné stálé monitorování. To mohou podporovat externí
služby, které poskytnou informace týkající se nových hrozeb nebo zranitelností.
Organizace by měly zajistit, aby byla trvale monitorována následující zjištění:
•
•
•
•
•
•
•

nová aktiva, která jsou vložena do oblasti řízení rizik;
nezbytná modifikace hodnot aktiv, například kvůli změněným podnikovým požadavkům;
nové hrozby, které mohou být aktivní vně i uvnitř organizace a které nebyly posouzeny;
možnost, že nové nebo narůstající zranitelnosti mohou dovolit hrozbám, aby zneužily tyto nové nebo
změněné zranitelnosti;
zjištěné zranitelnosti k určení těch, které jsou vystaveny novým nebo znovu se objevujícím hrozbám;
zvýšený dopad nebo následky posouzených hrozeb, zranitelností a rizik společně ústící v neakceptovatelnou
úroveň rizika;
incidenty bezpečnosti informací.

Nové hrozby, zranitelnosti nebo změny v pravděpodobnosti nebo následky mohou zvýšit rizika dříve posouzená
jako nízká. Přezkoumání nízkých a akceptovaných rizik by mělo zvážit každé riziko odděleně, a stejně tak všechna
taková rizika v agregovaném tvaru, aby se posoudil jejich potenciální nakumulovaný dopad. Když rizika nespadají

ČSN ISO/IEC 27003. Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení bezpečnosti informací: Pokyny. 36
9790 ed 2. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018.
ČSN ISO/IEC 27004. Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Řízení bezpečnosti informací: Monitorování, měření,
analýza a hodnocení. 36 9790 ed 2. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018.
ČSN ISO/IEC 27005. Informační technologie – Bezpečnostní techniky: Řízení rizik bezpečnosti informací. 36 9790 ed 2.
Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019.
ČSN ISO/IEC 27006. Informační technologie – Bezpečnostní techniky: Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci
systémů řízení bezpečnosti informací. 36 9790 ed 2. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví, 2016.
ČSN ISO/IEC 27007. Informační technologie – Bezpečnostní techniky: Směrnice pro audit systémů řízení bezpečnosti
informací. 36 9790 ed 2. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018.
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do kategorie nízké nebo akceptovatelné riziko, měla by být ošetřena s použitím jedné nebo více voleb zvažovaných
v kapitole 9.
Faktory, které ovlivňují pravděpodobnost a následky vyskytnuvších se hrozeb, se mohou měnit, stejně jako faktory,
které ovlivňují vhodnost nebo cenu různých voleb ošetření. Hlavní změny ovlivňující organizaci by měly být
důvodem pro specifičtější přezkoumání. Monitorování rizika by mělo být pravidelně opakováno a vybrané volby pro
ošetření rizika by měly být periodicky přezkoumány.
Výstup z monitorování rizika může být vstupem k činnosti přezkoumání rizika. Organizace by měla přezkoumávat
všechna rizika pravidelně a také v případě hlavních změn.
Výstup: Trvalé propojení řízení rizik s podnikatelskými cíli organizace a s kritérii akceptace rizika.
Monitorování, přezkoumání a zlepšování řízení rizik
Vstup: Všechny informace o riziku získané z činnosti řízení rizik (viz obrázek).

KONEC PRVNÍ NEBO NÁSLEDNÝCH ITERACÍ

Obrázek 4 Proces řízení rizik bezpečnosti informací. Zdroj: ČSN ISO 27005

Akce: Proces řízení rizik bezpečnosti informací by měl být podle potřeby a přiměřenosti trvale monitorován, přezkoumáván a zlepšován.
Pokyny k implementaci:
Neustálé monitorování a přezkoumávání je nutné, aby se zajistilo, že rámec, jako výsledek posouzení rizika
a ošetření rizika stejně jako plány managementu, zůstane relevantní a přiměřený okolnostem.
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Organizace by se měla ujistit, že proces řízení rizik bezpečnosti informací a souvisící činnosti zůstávají přiměřené
daným okolnostem a že jsou dodržovány. Jakákoliv dohodnutá zlepšení procesu nebo akcí nezbytných ke zlepšení
shody s procesem by měla být oznámena příslušným manažerům, aby měli jistotu, že:
•
•
•

žádné riziko nebo prvek rizika není přehlédnuto nebo podceněno;
probíhají nezbytné akce; a
jsou učiněna rozhodnutí, aby se zajistilo pochopení reálného rizika a schopnost odezvy.

Organizace by měla dále pravidelně ověřovat, že kritéria použitá k měření rizika a jejich prvky jsou stále
zdůvodnitelná (platná) a konzistentní s podnikatelskými cíli, strategiemi a politikami. Měla by také pravidelně
ověřovat, že je adekvátně přihlédnuto ke změnám v podnikatelském rámci v průběhu procesu řízení rizik
bezpečnosti informací. Tato činnost monitorování a přezkoumávání by měla řešit (mimo jiné):
•
•
•
•
•
•
•
•

konkurenční rámec;
přistup k posouzení rizika;
hodnotu a kategorie aktiv;
kritéria dopadu;
kritéria hodnocení rizika;
kritéria akceptace rizika;
celkové náklady na vlastnictví;
nezbytné zdroje.

Organizace by měla zajistit, aby zdroje posouzení rizika a ošetření rizika byly trvale dostupné k přezkoumání rizika,
aby se řešily nové nebo změněné hrozby nebo zranitelnosti a aby se podle toho informoval management.
Výsledkem monitorování řízení rizik může být modifikování nebo přidání přístupu, metodiky nebo prostředků
použitých v závislosti na:
•
•
•
•

zjištěných změnách;
iteraci posouzení rizika;
cíli procesu řízení rizik bezpečnosti informací (například kontinuita podnikatelské činnosti, odolnost vůči
incidentům, shoda); a
objektu procesu řízení rizik bezpečnosti informací (například organizace, podnikatelská jednotka,
informační proces, jeho technická implementace, aplikace, spojení s internetem).

Výstup: Trvalá významnost procesu řízení rizik bezpečnosti informací pro podnikatelské cíle nebo aktualizaci
procesu dané organizace.

2.4.2

Soubor nástrojů a metod pro ověření shody s normou ČSN ISO 27 000

Tato kapitola obsahuje vybrané části norem řady ČSN ISO 27000 relevantní z pohledu nástrojů a metod pro ověření
shody s normou. Vybraná ustanovení poslouží jako základ pro stanovení požadavků na informační systémy ve
zdravotnictví a posouzení shody těchto systémů se stanovenými požadavky, jak je popsáno v kapitolách 4 Metody
a standardy řízení kvality NCEZ a 5 Požadavky na informační systémy ve zdravotnictví.
2.4.2.1

Soulad se zákonnými a smluvními požadavky

Cíl: Zamezit porušení právních, zákonných, předpisových nebo smluvních povinností souvisejících s bezpečností
informací a jakýchkoli požadavků bezpečnosti.
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Identifikace příslušné legislativy a smluvních požadavků
Opatření
Všechny zákonné, předpisové, smluvní požadavky příslušné legislativy a přístup organizace ke splnění těchto
požadavků musí být explicitně identifikovány, dokumentovány a udržovány v aktuálním stavu pro každý informační
systém a organizaci.
Pokyny k implementaci
Ke splnění těchto požadavků by rovněž měla být stanovena a dokumentována specifická opatření a individuální
odpovědnosti.
Manažeři by měli identifikovat všechny právní předpisy vztahující se na jejich organizaci, aby byly splněny požadavky
na jejich druh podnikání. Pokud organizace podniká v dalších zemích, měli by manažeři zvažovat soulad ve všech
příslušných zemích.
Práva k duševnímu vlastnictví
Opatření
Pro zajištění souladu s legislativními, předpisovými a smluvními požadavky týkající se práv duševního vlastnictví a
používání proprietárních softwarových produktů by měla být implementována vhodná opatření.
Pokyny k implementaci
Pro ochranu jakéhokoli subjektu, který může být považován za duševní vlastnictví, by měly být zvažovány následující
pokyny:
a) zveřejnění politiky souladu s právy duševního vlastnictví, která stanovuje legální používání softwaru a
informačních produktů;
b) získávání softwaru pouze prostřednictvím známých a důvěryhodných zdrojů, aby bylo zajištěno, že není
porušeno autorské právo;
c) udržování povědomí o politikách na ochranu práv duševního vlastnictví a informovat o záměru zahájit
disciplinární řízení se zaměstnanci, kteří je porušují;
d) udržování příslušných seznamů aktiv a identifikace všech aktiv s požadavky na ochranu práv duševního
vlastnictví;
e) uchovávání dokladů a důkazů o vlastnictví licencí, distribučních médií, manuálů, atd.;
f) zavedení opatření k zajištění, že není překročen maximální počet uživatelů povolených v rámci licence;
g) přezkoumávání, zda je instalován pouze autorizovaný software a licencované produkty;
h) stanovení politik pro zachovávání příslušných licenčních podmínek;
i) stanovení politik pro likvidaci softwaru nebo převod softwaru na další subjekt;
j) dodržování podmínek pro software a informace získané z veřejných zdrojů;
k) nevytváření duplikátů, převodů do jiného formátu nebo výtahů z komerčních nahrávek (film, audio) jiných,
než je povoleno autorským zákonem;
l) nevytváření celých nebo částečných kopií knih, článků, zpráv nebo dalších dokumentů, jiných, než je
povoleno autorským zákonem.
Další informace
Práva duševního vlastnictví zahrnují autorská práva k softwaru nebo dokumentu, průmyslové vzory, ochranné
známky, patenty a licence zdrojového kódu.
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Proprietární softwarové produkty jsou obvykle dodávány na základě licenční smlouvy, která specifikuje licenční
podmínky, například omezení používání produktů na konkrétní zařízení nebo omezující kopírování pouze na
vytvoření záložních kopií. U softwaru vyvinutého organizací by význam práv duševního vlastnictví a povědomí o nich
měly být oznámeny zaměstnancům.
Legislativní, předpisové a smluvní požadavky mohou klást omezení na kopírování proprietárních materiálů. Zejména
mohou požadovat, že organizace může používat pouze materiál, který je vyvinutý organizací nebo který je organizaci
licencován nebo poskytnut vývojovým pracovníkem. Porušování autorských práv může vést k právním krokům,
které mohou zahrnovat pokuty a trestní stíhání.
Ochrana záznamů
Opatření
Záznamy by měly být chráněny před ztrátou, zničením, falšováním, neoprávněným přístupem a neoprávněným
vydáním v souladu s legislativními, předpisovými, smluvními požadavky a požadavky týkajícími se činnosti
organizace.
Při rozhodování o ochraně konkrétních záznamů organizace by měla být vzata v úvahu jejich odpovídající klasifikace
vycházející z klasifikačního schématu organizace. Záznamy by měly být roztříděny do typů záznamů, například účetní
záznamy, databázové záznamy, transakční logy, auditní záznamy a provozní postupy, každý s podrobnými údaji
o dobách uchování a typu přípustného paměťového média, například papír, mikrofiše, magnetické, optické. Veškeré
související kryptografické klíče a programy související se šifrovanými archivy nebo digitálními podpisy (viz kapitola
10) by měly být rovněž uloženy, aby bylo umožněno dešifrování záznamů po celou dobu uchovávání záznamů.
Pozornost by měla být věnována možnosti zhoršování kvality médií používaných pro ukládání záznamů. Skladovací
a manipulační postupy by měly být implementovány v souladu s doporučeními výrobce.
Jsou-li zvolena elektronická paměťová média, měly by být stanoveny postupy zajišťující možnost přístupu k datům
(čitelnost jak média, tak formátu) v průběhu období uchování pro zabezpečení před ztrátou způsobenou budoucími
změnami technologií.
Systémy pro ukládání dat by měly být zvoleny tak, aby požadovaná data mohla být obnovena v přijatelném časovém
horizontu a formátu, v závislosti na požadavcích, které mají být splněny.
Skladovací a manipulační systémy by měly zajistit identifikaci záznamů a jejich období uchování definovaného v
příslušných případech národní nebo regionální legislativou nebo předpisy. Tento systém by měl po uplynutí této
doby umožnit odpovídající zničení záznamů, pokud je organizace již nepotřebuje.
V rámci organizace by ke splnění těchto cílů ochrany záznamů měly být učiněny následující kroky:
a) měly by být vydány směrnice řešící uchovávání, skladování, manipulaci a likvidaci záznamů a informací;
b) měl by být vypracován plán uchovávání identifikující záznamy a dobu, po kterou by měly být uchovány;
c) měl by být udržován seznam zdrojů klíčových informací.
Další informace
V případě některých záznamů může být nutné je pro splnění zákonných, předpisových a smluvních požadavků
bezpečně uchovávat, stejně jako na podporu základních činností organizace. Příklady zahrnují záznamy, které
mohou být požadovány jako důkaz, že organizace provozuje své činnosti v rámci zákonem daných nebo
předpisových pravidel, s cílem zajistit obranu před případným občanským nebo trestním řízením nebo k potvrzení
finančního stavu organizace akcionářům, externím stranám a auditorům. Národní zákony nebo nařízení mohou
stanovit lhůtu a obsah dat pro uchovávání informací.
Další informace o správě a řízení záznamů organizace lze nalézt v ISO 15489-1.
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Soukromí a ochrana osobních údajů
Opatření
Soukromí a ochrana osobních údajů by měla být zajištěna v souladu s požadavky příslušné legislativy a nařízení tam,
kde lze požadavky uplatnit.
Pokyny k implementaci
Organizace by měla vypracovat a implementovat politiku pro zajištění soukromí a ochranu osobních údajů. S touto
politikou by měly být seznámeny všechny osoby zapojené do zpracování osobních údajů.
Shoda s touto politikou a příslušnou legislativou a nařízeními na ochranu soukromí osob a ochranu osobních údajů
vyžaduje vhodnou strukturu řízení a opatření. Často toho lze nejlépe dosáhnout jmenováním odpovědné osoby,
jako například referenta pro ochranu osobních údajů, který by měl manažery, uživatele a poskytovatele služeb
poučit o jejich individuální odpovědnosti a specifických postupech, které by měly být dodržovány. Odpovědnost za
nakládání s osobními údaji a zajištění informovanosti o zásadách ochrany soukromí by měla být řešena v souladu
s příslušnou legislativou a nařízeními. Pro ochranu osobních údajů by měla být implementována vhodná technická
a organizační opatření.
Další informace
ISO/IEC 29100[25] poskytuje celkový rámec pro ochranu osobních údajů v rámci systémů informačních
a komunikačních technologií. Řada zemí zavedla legislativu zavádějící opatření pro shromažďování, zpracovávání
a přenášení osobních údajů (obvykle informace o žijících jednotlivcích, kteří mohou být z těchto informací
identifikováni). V závislosti na příslušné národní legislativě mohou taková opatření zavést povinnosti pro ty, kdo
shromažďují, zpracovávají a rozšiřují osobní údaje, a mohou rovněž omezit schopnost přenášet osobní údaje do
jiných zemí.
Regulace kryptografických opatření
Opatření
Kryptografická opatření by měla být používána v souladu se všemi příslušnými dohodami, legislativou a předpisy.
Pokyny k implementaci
Pro soulad s příslušnými dohodami, legislativou a předpisy by měly být zvažovány následující záležitosti:
a) omezení dovozu nebo vývozu počítačového hardwaru a softwaru pro provádění kryptografických funkcí;
b) omezení dovozu nebo vývozu počítačového hardwaru a softwaru navrženého tak, aby se mohly doplnit
kryptografické funkce;
c) omezení používání šifrování;
d) závazné nebo volitelné metody přístupu vládních orgánů jednotlivých zemí k informacím šifrovaným
pomocí hardwaru nebo softwaru pro zajištění důvěrnosti obsahu.
Pro zajištění souladu s příslušnou legislativou a nařízeními je třeba vyhledat právní pomoc. Právní pomoc by rovněž
měla být vyhledána před přenosem šifrované informace nebo kryptografických opatření přes hranice jurisdikce.
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2.4.2.2

Přezkoumání bezpečnosti informací

Cíl: Zajistit, že bezpečnost informací je implementována a provozována v souladu s politikami a postupy organizace.
Nezávislé přezkoumání bezpečnosti informací
Opatření
Přístup organizace k řízení bezpečnosti informací a její implementaci (tj. cíle opatření, opatření, politiky, procesy a
postupy pro bezpečnost informací) by měl být nezávisle přezkoumán v naplánovaných intervalech, nebo když dojde
k významným změnám.
Pokyny k implementaci
Management by měl iniciovat nezávislé přezkoumání. Toto nezávislé přezkoumání je nezbytné pro zajištění
neustálé vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti přístupu organizace k řízení bezpečnosti informací. Přezkoumání by
mělo zahrnovat posouzení možností pro zlepšování a potřebu změn v přístupu k bezpečnosti, včetně politiky a cílů
opatření.
Toto přezkoumání by mělo být provedeno jednotlivci nezávislými na oblasti, která je předmětem přezkoumávání,
například interním auditorem, nezávislým manažerem nebo externí organizací, která se specializuje na takováto
přezkoumávání. Jednotlivci, kteří provádějí tato přezkoumání, by měli mít odpovídající znalosti a zkušenosti.
Výsledky nezávislého přezkoumání by měly být zaznamenány a oznámeny managementu, který přezkoumání
inicioval. Tyto záznamy by měly být zachovány.
Pokud nezávislé přezkoumání zjistí, že přístup organizace k řízení bezpečnosti informací a jeho implementaci je
nedostatečný, například dokumentované cíle a požadavky nejsou splněny nebo nejsou v souladu se směřováním
bezpečnosti informací uvedeném v politikách bezpečnosti informací (viz 5.1.1), měl by management zvážit nápravná
opatření.
Další informace
ISO/IEC 27007[121, „Směrnice pro audit systémů řízení bezpečnosti informací" a ISO/IEC TR 27008[131, „Směrnice
pro auditory opatření bezpečnosti informací", rovněž poskytují návod na provádění nezávislého přezkoumání.
Soulad s bezpečnostními politikami a normami
Opatření
Vedoucí pracovníci by měli pravidelně přezkoumávat soulad zpracování informací a postupy v rámci své působnosti
s příslušnými bezpečnostními politikami, normami a jakýmikoli dalšími požadavky na bezpečnost.
Pokyny k implementaci
Vedoucí pracovníci by měli identifikovat, jak přezkoumávat splnění požadavků bezpečnosti informací stanovené v
politikách, normách a dalších platných předpisech. Pro účinné pravidelné přezkoumávání by měly být zvažovány
nástroje pro jeho automatické provádění a podávání zpráv.
Pokud je jako výsledek přezkoumání nalezen jakýkoliv nesoulad, vedoucí pracovníci by měli:
a)
b)
c)
d)

identifikovat příčiny nesouladu;
vyhodnotit potřebu kroků k dosažení souladu;
implementovat příslušná nápravná opatření;
přezkoumat přijaté nápravné opatření s cílem ověřit jeho efektivnost a identifikovat jakékoliv nedostatky
nebo slabá místa.
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Výsledky přezkoumání a nápravných opatření prováděných vedoucími pracovníky by měly být zaznamenány a tyto
záznamy by měly být zachovány. Vedoucí pracovníci by výsledky měli oznámit osobám vykonávajícím nezávislé
přezkoumání (viz 18.2.1), pokud nezávislé přezkoumání probíhá v oblasti jejich působnosti.
Další informace
Provozní monitorování používání systému je zahrnuto v 12.4.
Přezkoumání technického souladu
Opatření
Informační systémy by měly být pravidelně přezkoumávány z hlediska souladu s politikami a normami bezpečnosti
informací organizace.
Pokyny k implementaci
Technický soulad by měl být přezkoumán nejlépe s pomocí automatizovaných nástrojů, které vytvářejí technické
zprávy pro následnou interpretaci technickým specialistou. Alternativně by mohlo být provedeno manuální přezkoumání zkušeným systémovým inženýrem (podporované vhodnými softwarovými nástroji, je-li to nutné).
Pokud se používají penetrační testy a posouzení zranitelností, je třeba opatrnosti, protože tyto činnosti by mohly
vést ke kompromitaci bezpečnosti systému. Tyto testy by měly být plánovány, dokumentovány a měly by být
opakovatelné.
Každé přezkoumání technického souladu by mělo být prováděno pouze kompetentními, oprávněnými osobami
nebo pod dohledem těchto osob.
Další informace
Přezkoumání technického souladu zahrnuje posouzení operačních systémů k zajištění, že hardwarová a softwarová
opatření byla správně implementována. Tento typ přezkoumání vyžaduje odborné technické znalosti.
Přezkoumání souladu také zahrnuje například penetrační testování a posouzení zranitelností, které by mohlo být
prováděno nezávislými odborníky speciálně pro tento účel smluvně najatými. To může být užitečné při odhalování
zranitelností v systému a pro kontrolu, jak jsou opatření efektivní v zamezení neoprávněného přístupu umožněného
těmito zranitelnostmi.
Penetrační testování a posouzení zranitelností poskytuje přehled o systému v určitém stavu v určitém čase. Tento
momentální přehled je omezen na ty části systému, které jsou při pokusu (pokusech) o penetraci skutečně
testovány. Penetrační testování a posouzení zranitelností nepředstavují náhradu za posuzování rizik.
ISO/IEC TR 27008-1131 poskytuje specifický návod týkající se přezkoumávání technického souladu.

2.4.3

Další relevantní standardy pro řízení kvality v oblasti bezpečnosti informací

V oblasti bezpečnosti informací jsou pro (nejen) elektronické zdravotnictví relevantní rovněž některé specifické
oborové normy, které rozvíjejí obecné koncepty norem řady ČSN ISO 27000. Jedná se zejména o normu
ČSN EN ISO 2779911 a dále pak například normy ze skupiny ČSN EN ISO 2260012.

11

12

[26] ČSN ISO/IEC 27799. Zdravotnická informatika: Systémy řízení bezpečnosti informací ve zdravotnictví využívající ISO/IEC
27002. 98 2021 ed 2. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019.
[14] ČSN EN ISO 22600-1. Zdravotnická informatika – Privilegium vedení a řízení přístupu: Část 1 Přehled a politika
managementu. 98 0023 ed 1. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2015.
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Následující kapitola obsahuje vybrané části normy ČSN EN ISO 27799 relevantní pro zavedení metod a standardů
řízení bezpečnosti informací specifických pro elektronizaci zdravotnictví. Vybraná ustanovení poslouží jako základ
pro stanovení požadavků na informační systémy ve zdravotnictví a posouzení shody těchto systémů se stanovenými
požadavky. Z ostatních norem nejsou v tomto materiálu citace uváděny, s ohledem na jejich zaměření na větší detail
konkrétních procesů či problematik v oblasti zdravotnické informatiky a elektronického zdravotnictví.
2.4.3.1

ČSN ISO 27799

Tato norma poskytuje pokyny zdravotnickým organizacím a jiným správcům osobních zdravotních informací, jak
nejlépe ochránit důvěrnost, integritu a dostupnost takových informací. Je založená na a rozšiřuje obecné pokyny
stanovené v ISO/IEC 27002:2013 a zaměřuje se na specifické potřeby řízení bezpečnosti informací v resortu
zdravotnictví a v jeho specifických provozních podmínkách. Ačkoliv ochrana a bezpečnost osobních zdravotních
informací je důležitá pro všechny jednotlivce, organizace, instituce a vlády, sektor zdravotnictví má zvláštní
požadavky, které musí být splněny, aby byla zajištěna důvěrnost, integrita, auditovatelnost a dostupnost osobních
zdravotních informací. Tento druh informací je považován za nejdůvěrnější ze všech druhů osobních informací.
Ochrana této důvěrnosti je nezbytná, pokud má být zajištěno soukromí subjektů péče. Integrita zdravotnických
informací musí být chráněna, aby bylo zajištěno bezpečí pacientů, a důležitou součástí této ochrany je zajištění
auditovatelnosti celého životního cyklu informací. Dostupnost zdravotnických informací je také rozhodující z
hlediska efektivity výkonu zdravotní péče. Zdravotnické informační systémy musí splňovat zvláštní požadavky, aby
byly akceschopné při přírodních katastrofách, selháních systému a při útocích typu odmítnutí služby. Ochrana
důvěrnosti, integrity a dostupnosti zdravotnických informací proto vyžaduje odbornou způsobilost v resortu
zdravotnictví.
ISO 27799 staví na zkušenostech získaných v rámci … národních snah při řešení bezpečnosti osobních zdravotních
informací a je určena jako doprovodný dokument k ISO/IEC 27002. Není určena k nahrazení norem řady ISO/IEC
27000. Spíše se jedná o doplnění těchto více obecných norem.
ISO 27799 aplikuje ISO/IEC 27002 do oblasti zdravotnictví způsobem, který pečlivě zvažuje vhodné uplatnění
bezpečnostních kontrol za účelem ochrany osobních zdravotních informací. V některých případech vedly tyto úvahy
autory k závěru, že použití určitých kontrolních cílů ISO/IEC 27002 je nezbytné, pokud mají být osobní zdravotní
informace odpovídajícím způsobem chráněny. ISO 27799 proto omezuje aplikaci některých bezpečnostních kontrol
definovaných v ISO/IEC 27002.
Opatření popisovaná v této normě jsou identifikována jako vhodná pro zdravotní péči při ochraně důvěrnosti,
integrity a dostupnosti osobních zdravotních informací a k zajištění, že přístup k těmto informacím může být
auditován a zdůvodněn. Tato opatření napomáhají zabránit chybám v lékařské praxi, které by mohly být důsledkem
selhání v zajištění integrity zdravotnických informací. Kromě toho pomáhají zachovat kontinuitu lékařských služeb.
Pokyny k implementaci ve zdravotnictví: Identifikace příslušné legislativy a smluvních požadavků
Kromě dodržování pokynů stanovených v ISO/IEC 27002 měly by zdravotnické organizace zavést program auditu
shody, který pokrývá celý životní cyklus operací, nejen procesy, které identifikují problémy, ale také ty, které
přezkoumávají výsledky a rozhodují o aktualizacích ISMS.
Auditní programy zdravotnických organizací musí být formálně strukturovány tak, aby pokryly všechny prvky této
normy, všechny oblasti rizik a všechna zavedená opatření v rámci dvanácti až osmnáctiměsíčního cyklu.

[15] ČSN EN ISO 22600-2. Zdravotnická informatika – Privilegium vedení a řízení přístupu: Část 2 Formální modely. 98 0023
ed 1. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2015.
[16] ČSN EN ISO 22600-3. Zdravotnická informatika – Privilegium vedení a řízení přístupu: Část 3 Implementace. 98 0023 ed
1. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2015.
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V silně regulovaném a auditovaném prostředí mnoha zdravotnických organizací by si ISMF mělo určit jako cíl
stanovit odstupňovaný rámec auditu shody, kde spodní vrstvou je vlastní audit prováděný operátory a manažery
procesu zpracování. Audit ISMS jménem ISMF, interní audit, posuzování zajištění opatření a externí audity by pak
měly být definovány způsobem, který každé úrovni umožňuje důvěřovat všem úrovním pod ní.
Pokyny k implementaci ve zdravotnictví: Soukromí a ochrana osobních údajů
Kromě dodržování pokynů stanovených v ISO/IEC 27002 musí organizace zpracovávající osobní zdravotní informace
spravovat informační souhlas subjektů péče.
Pokud je to možné, měl by být tento informační souhlas subjektů péče získán před tím, než budou osobní zdravotní
informace zaslány e-mailem, faxovány, zmíněny v telefonické konverzaci nebo jinak zpřístupněny stranám mimo
zdravotnickou organizaci.
Příkladem legislativy nebo regulace vyžadující informační souhlas subjektů péče je Doporučení Rady Evropy, R (97)5
o ochraně zdravotních údajů, Rada Evropy, Štrasburk, 12. února 1997:
Před provedením genetické analýzy by subjekt dat měl být informován o cílech analýzy a o možnostech
neočekávaných nálezů.
O neočekávaných nálezech by měli být informováni, pokud:
a. nejsou zakázány národním zákonem
b. osoba sama požádala o tuto informaci
c. informace pravděpodobně nezpůsobí žádnou újmu:
i. jeho zdraví
ii. jeho pokrevnímu nebo jinak spřízněnému příbuznému, členu jeho blízké rodiny, nebo
osobě, mající přímé spojení s jeho genetickou linií
d. má tato informace bezprostřední význam pro jeho léčbu, nebo prevenci.
Příkladem profesionální etické směrnice vyžadující pacientův souhlas je Helsinská deklarace Světové lékařské
asociace týkající se lékařského výzkumu na lidských bytostech.
Pokyny k implementaci ve zdravotnictví: Přezkoumání technického souladu
Zvláštní pozornost je věnována shodě za účelem technické interoperability, protože rozsáhlé zdravotnické
informační systémy se obvykle sestávají z mnoha vzájemně spolupracujících systémů.
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3 Postup zavedení standardů a certifikací
Požadavky na systém řízení kvality jak v oblasti vlastních informačních systémů a služeb poskytovatele zdravotních
služeb, tak v oblasti integrace na informační systémy a služby elektronického zdravotnictví, jsou v základních rysech
specifikovány v kapitolách 4 Metody a standardy řízení kvality NCEZ a 5 Požadavky na informační systémy ve
zdravotnictví. Zavádění těchto standardů u poskytovatelů zdravotních služeb bude probíhat postupně.
Hlavní koordinační a normotvornou úlohu v tomto systému bude mít Národní centrum elektronického zdravotnictví
(NCEZ), které bude vystupovat jak v roli garanta standardů a metodik, tak bude pověřovat konkrétní aktéry
zajišťující kontrolní mechanismy celého systému.
Zavádění standardů nezbytných pro participaci v systému elektronického zdravotnictví má dva základní aspekty.
V první řadě je celý koncept založen na definici standardů kvality, které formulují požadavky na systém řízení
informačních systémů a služeb poskytovatele zdravotních služeb v jednotlivých doménách (vlastní systém řízení,
systém řízení projektů, systém řízení rozvoje a provozu informačních služeb, systém řízení bezpečnosti informací),
jak jsou popsány dále v kapitole a 5 Požadavky na informační systémy ve zdravotnictví. Současně je v návaznosti na
tento primární koncept nezbytné definovat požadavky na technické řešení vybraných základních aspektů
informačních systémů a služeb poskytovatele zdravotních služeb, zejména pak na používané formáty a datové
struktury, prostředků prokázání identity, autorizačních nástrojů, apod., u kterých bude nezbytné zajištění
technického ověření shody s definovaným standardem. Stanovení těchto technických standardů a procesů ověření
shody s nimi není předmětem tohoto výstupu.
V kontextu výše popsaného tedy bude působit NCEZ jako svrchovaná autorita systému řízení kvality v oblasti
informačních systémů a služeb elektronického zdravotnictví. Mezi hlavní role NCEZ bude v této oblasti patřit:
•
•

•
•
•

stanovování standardů a pravidel závazných pro všechny aktéry v systému elektronického zdravotnictví
tvorba a schvalování standardů, metodik a požadavků na informační systémy a služby poskytovatelů
zdravotních služeb a ostatních aktérů v systému elektronického zdravotnictví přistupující k centrálním službám
elektronického zdravotnictví
jmenování auditorů, kteří budou oprávněni provést posouzení shody systému řízení kvality informačních
systémů a služeb poskytovatelů zdravotních služeb
pověřování technické laboratoře, která bude zajišťovat technické posouzení shody s definovanými standardy
(formáty a datové struktury, prostředků prokázání identity, autorizačních nástrojů, apod.)
provozovat auditní informační systém, který bude povinně využíván jak auditory a technickou laboratoří, tak
poskytovateli zdravotních služeb a ostatními aktéry v systému elektronického zdravotnictví přistupujícími
k centrálním službám elektronického zdravotnictví v rámci interních kontrolních postupů a ověření.
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Obrázek 5 Model nezávislého ověření shody. Zdroj: Ernst & Young

S ohledem na specifické potřeby systému elektronického zdravotnictví nebude ověřování shody systémů řízení
jmenovanými auditory realizováno v systému certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu
garantovaném národním akreditačním orgánem. Stejně tak ověřování technické shody s definovanými standardy
pověřenou technickou laboratoří bude realizováno mimo systém autorizovaných osob pověřených Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
Vlastní posouzení shody bude realizováno v souladu s postupy definovanými příslušnými mezinárodními standardy
(v tomto případě zejména normami řady ČSN ISO/IEC 17000 Posuzování shody).

V oblasti stanovování standardů a pravidel a v oblasti tvorby a schvalování standardů, metodik a požadavků na
informační systémy a služby poskytovatelů zdravotních služeb a ostatních aktérů v systému elektronického
zdravotnictví přistupující k centrálním službám elektronického zdravotnictví bude NCEZ vydávat závazné metodické
podklady, na jejichž základě bude posuzována shoda s minimálními požadavky závaznými pro všechny aktéry
v systému elektronického zdravotnictví. Standardy a pravidla budou zaměřeny na kvalitu systémů řízení procesů
a služeb elektronického zdravotnictví na úrovni jednotlivých organizací přistupujících k centrálním službám
elektronického zdravotnictví, stejně jako na technickou úroveň jednotlivých klíčových komponent informačních
systémů přistupujících k centrálním službám elektronického zdravotnictví. Součástí normotvorné činnosti NCEZ
bude stanovení standardních formátů a datových struktur, prostředků prokázání identity, autorizačních nástrojů
apod. využívaných jak v rámci centrálních služeb elektronického zdravotnictví, tak v rámci definovaných typů
komunikace mezi jednotlivými aktéry elektronického zdravotnictví navzájem, tak interně v rámci jejich
informačních systémů.

V oblasti jmenování auditorů, kteří budou oprávněni provést posouzení shody systému řízení kvality informačních
systémů a služeb poskytovatelů zdravotních služeb a pověřování technické laboratoře, která bude zajišťovat
technické posouzení shody s definovanými standardy bude NCEZ vystupovat v roli vrcholového akreditačního
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orgánu, který stanoví kvalifikační požadavky pro výkon role auditora, resp. pro zajištění služeb technické laboratoře,
ověří jejich naplnění při výběru jednotlivých aktérů a následně bude systematicky dozorovat dodržování standardů,
metodik a postupů posuzování shody zajišťovaných těmito aktéry. Současně bude NCEZ v kontextu činnosti
auditorů a technické laboratoře fungovat jako eskalační orgán a arbitr pro případná sporovaná rozhodnutí v rámci
výkonu role auditora nebo technické laboratoře. Posuzování shody bude probíhat oproti standardům a požadavkům
stanoveným NCEZ v rámci činností dle předchozího odstavce.
V zájmu standardizace auditní a kontrolní činnosti bude NCEZ zajišťovat provoz auditního informačního systému,
který bude povinně využíván jak auditory a technickou laboratoří, tak poskytovateli zdravotních služeb a ostatními
aktéry v systému elektronického zdravotnictví přistupujícími k centrálním službám elektronického zdravotnictví
v rámci interních kontrolních postupů a ověření shody. Součástí auditního informačního systému budou postupy
pro ověření shody se všemi základními definovanými sadami požadavků jak v rámci posouzení shody systému řízení
kvality informačních systémů a služeb poskytovatelů zdravotních služeb, tak i technického posouzení shody
konkrétních produktů a systémů.
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4 Metody a standardy řízení kvality NCEZ
Tato kapitola definuje požadavky na centrální informační systémy elektronického zdravotnictví provozované NCEZ,
včetně způsobů jejich ověření, z pohledu řízení kvality. Požadavky jsou členěny dle jednotlivých procesních domén
a v jejich rámci jsou dále členěny dle příslušnosti k odpovídající úrovni vyzrálosti daného procesu. U každého
požadavku je stanoven způsob ověření, na základě kterého, bude možné provést kontrolu naplnění uvedeného
požadavku a tím dosažení odpovídající úrovně vyzrálosti procesu (dosažení dané úrovně je možné potvrdit pouze
tehdy, budou-li splněny všechny předepsané požadavky pro danou úroveň v konkrétní procesní doméně).

4.1 Způsob stanovení požadavků
Řízení kvality centrálních služeb a procesů elektronického zdravotnictví v kontextu procesů elektronizace na úrovni
jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb má zásadní dopad na zvyšování kvality zdravotních služeb jako
takových. Z těchto důvodů je nutné kontinuální zvyšování úrovně kvality centrálních služeb a procesů
elektronického zdravotnictví zejména v těchto doménách:
1) Kvalita řízení rozvoje centrálních služeb a provozu
2) Kvalita bezpečnosti centrálních systémů elektronického zdravotnictví
Metody a standardy řízení kvality NCEZ v kontextu řízení provozu a rozvoje centrálních služeb elektronického
zdravotnictví musí vzhledem k charakteru provozovaných systémů vycházet zejména ze zákonných norem, přičemž
z pohledu standardů pro řízení kvality centrálních systémů elektronického zdravotnictví jsou v jednotlivých
procesních doménách relevantní především následující právní předpisy:

Procesní doména

Relevantní právní předpisy

Kvalita řízení rozvoje a provozu
centrálních služeb elektronického
zdravotnictví

• Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné
správy a o změně některých dalších zákonů
• Vyhláška č. 53/2007 Sb., o technických a funkčních
náležitostech uskutečňování vazeb mezi informačními systémy
veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní (vyhláška
o referenčním rozhraní)
• Vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah
informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích
na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné
správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů
veřejné správy)
• Vyhláška č. 469/2006 Sb., o formě a technických náležitostech
předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a
o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné
správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v
informačním systému o datových prvcích (vyhláška o
informačním systému o datových prvcích)

Kvalita řízení bezpečnosti centrálních
služeb elektronického zdravotnictví

• Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně
souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
• Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních,
kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních
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Procesní doména

Relevantní právní předpisy
opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické
bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické
bezpečnosti)
• Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních
systémech a jejich určujících kritériích
• Vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele
základní služby

Jednotlivé procesy řízení kvality NCEZ, a zejména pak jím provozovaných centrálních služeb elektronického
zdravotnictví, je nezbytné v kontextu celkového systému řízení kvality elektronického zdravotnictví posuzovat z
pohledu jejich vyzrálosti. V souladu s modelem CMM je koncepce řízení kvality elektronického zdravotnictví v
doméně vyzrálosti procesů založena na pěti definovaných úrovních:
1. Úroveň 1: Počáteční. Tato úroveň zralosti procesů vypovídá o tom, že neexistuje žádný
formalizovaný systém řízení, činnosti jsou vykonávány bez systematického plánování či řízení a
obvykle nejsou standardním způsobem opakovatelné.
2. Úroveň 2: Řízené. V této úrovni zralosti procesů je formalizován systém řízení a dochází k řízení
jednotlivých činností, nicméně bez jasně definovaných standardů a dokumentace provádění
jednotlivých procesů.
3. Úroveň 3: Definované. Přechodem do třetí úrovně dochází k jasné definici procesů a postupů
včetně jejich formální dokumentace, jsou vytvářeny záznamy o proběhu procesů a procesy jsou na
základě stanovených postupů a dokumentace jejich průběhu a výstupů řízeny.
4. Úroveň 4: Kvantitativně řízené. V úrovni čtyři je zaveden systém kvantitativních ukazatelů na bázi
KPI (klíčové výkonnostní ukazatele) a model řízení služeb je založen na sledování a vyhodnocování
těchto ukazatelů.
5. Úroveň 5: Optimalizující. Nejvyšší úroveň zralosti procesů předpokládá, že se součástí všech
hlavních řídících i výkonných procesů stane optimalizační smyčka, která na základě zpětné vazby z
jejich realizace hledá a nachází prostor pro kontinuální inkrementální zlepšování a tato
identifikovaná zlepšení zavádí zpět do procesů.
Pro účely řízení kvality v rámci NCEZ se vzhledem charakteru NCEZ nepředpokládá posuzování vyzrálosti procesů na
úrovni 1 až 3 a to z důvodu implicitního dosažení těchto úrovní v souvislosti se zavedením centrálních služeb
elektronického zdravotnictví (dosažení úrovně definovaných procesů je předpokládáno „by design“ v souvislosti
s návrhem celého sytému elektronického zdravotnictví a jeho centrálních systémů).

4.2 Kvalita řízení rozvoje a provozu centrálních služeb elektronického zdravotnictví
Kvalita bezpečnosti
Úroveň zralosti
procesů
Úroveň 1:
Počáteční
Úroveň 2:
Řízené

ID
Požadavku

Požadavek

Způsob ověření

n/a

Neposuzuje se

n/a

n/a

Neposuzuje se

n/a
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Kvalita bezpečnosti
Úroveň zralosti
procesů
Úroveň 3:
Definované

Úroveň 4:
Kvantitativně
řízené

ID
Požadavku

Požadavek

Způsob ověření

n/a

Neposuzuje se

n/a

CS.001

Informační koncepce zahrnuje
stanovené požadavky na kvalitu

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.002

Informační koncepce zahrnuje plán
řízení kvality, který obsahuje popis
činností, které orgán veřejné správy
vykonává pro dosažení stanovených
požadavků na kvalitu informačních
systémů veřejné správy, včetně
časového harmonogramu jejich plnění

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.003

Zpracovaná provozní dokumentace
k informačnímu systému je v souladu
s informační koncepcí a probíhá
vyhodnocování jejího uplatňování v
praxi

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.004

Provedená atestace dlouhodobého
řízení informačních systémů veřejné
správy zahrnuje všechny relevantní
centrální informační systémy
elektronického zdravotnictví

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.005

Probíhá ověření shody provozní
dokumentace centrálních informačních
systémů elektronického zdravotnictví
s informační koncepcí v oblasti zajištění
kvality dat, která jsou v těchto
systémech zpracovávána

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.006

Probíhá ověření shody provozní
dokumentace centrálních informačních
systémů elektronického zdravotnictví
s informační koncepcí v oblasti zajištění
kvality technických a programových
prostředků

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.007

Probíhá ověření shody provozní
dokumentace centrálních informačních
systémů elektronického zdravotnictví
s informační koncepcí v oblasti zajištění
kvality služeb, které jsou
prostřednictvím těchto systémů
poskytovány

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
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Kvalita bezpečnosti
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

Požadavek

Způsob ověření

CS.008

Změny v informační koncepci
s dopadem na centrální informační
systémy elektronického zdravotnictví
jsou prováděny tak, aby byl vždy
zachován soulad obsahu koncepce se
skutečným stavem a aktuálními
požadavky orgánu veřejné správy.

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.009

Probíhá ověření shody s v informační
koncepci uvedenými zásadami
projektového řízení s využitím české
technické normy, která stanoví
projektové postupy

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.010

Probíhá ověření shody se zásadami pro
správu informačních systémů veřejné
správy, včetně postupů, které vedou k
jejich naplňování, stanovenými NCEZ

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Jsou zavedeny metriky SLM a probíhá
jejich vyhodnocování

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Jsou zavedeny metriky SLA a probíhá
jejich vyhodnocování

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Jsou zavedeny metriky řízení změn a
probíhá jejich vyhodnocování

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.014

Jsou zavedeny metriky Event MNG a
probíhá jejich vyhodnocování

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.015

Jsou zavedeny metriky Incident MNG a
probíhá jejich vyhodnocování

▪ Kontrola dokumentace

CS.011

CS.012

CS.013
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Kvalita bezpečnosti
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

Požadavek

Způsob ověření
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.016

Jsou zavedeny metriky pro provoz
Service Desk a probíhá jejich
vyhodnocování

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.017

Jsou zavedeny metriky pro Problem
Management a probíhá jejich
vyhodnocování

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.018

Jsou zavedeny metriky pro Release and
Deployment Management a probíhá
jejich vyhodnocování

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.019

Jsou zavedeny metriky pro validaci a
testování a probíhá jejich
vyhodnocování

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.020

Jsou zavedeny metriky pro udržování
Katalogu služeb a probíhá jejich
vyhodnocování

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.021

Jsou zavedeny metriky pro Access MNG
a probíhá jejich vyhodnocování

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.022

Jsou zavedeny metriky pro Capacity
Management a probíhá jejich
vyhodnocování

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
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Kvalita bezpečnosti
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

Požadavek

Způsob ověření

CS.023

Jsou zavedeny metriky pro finanční
řízení ICTZ služeb a probíhá jejich
vyhodnocování

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.024

Jsou zavedeny metriky pro Availability
Management a probíhá jejich
vyhodnocování

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.025

Jsou zavedeny metriky pro IT Service
Continuity Management a probíhá
jejich vyhodnocování

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Probíhá ověření shody postupů v
souvislosti s řízením změn,
stanovenými NCEZ

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Probíhá ověření shody v oblasti
definování potřeby změn v
informačním systému veřejné správy

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Probíhá ověření shody v oblasti analýza
výchozího stavu pro rozvoj
informačního systému veřejné správy

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Probíhá ověření shody v oblasti
stanovení cílového stavu informačního
systému veřejné správy

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.026

CS.027

CS.028

CS.029
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Kvalita bezpečnosti
Úroveň zralosti
procesů

Úroveň 5:
Optimalizující

ID
Požadavku

Požadavek

Způsob ověření

CS.030

Probíhá ověření shody v oblasti
stanovení kvalitativních požadavků a
požadavků na zajištění bezpečnosti
vztahujících se k cílovému stavu
informačního systému veřejné správy

▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.031

Probíhá ověření shody v oblasti návrhu
transformace z výchozího stavu do
cílového stavu informačního systému
veřejné správy

▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.032

Probíhá ověření shody v oblasti analýzy
důsledků, které změna může vyvolat

▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.033

Probíhá ověření shody v oblasti
promítnutí změn do provozní
dokumentace

▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.034

NCEZ vyhodnocuje dodržování
informační koncepce ve vztahu k
centrálním informačním systémům
elektronického zdravotnictví v souladu
se stanovenými zásadami a postupy.

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.035

NCEZ stanovuje závěry z vyhodnocení
informační koncepce ve vztahu k
centrálním informačním systémům
elektronického zdravotnictví a přijímá
opatření k odstranění zjištěných
nedostatků

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.036

O průběhu vyhodnocování, závěrech a
opatřeních přijatých na základě
poznatků z vyhodnocení pořizuje NCEZ
zápis o vyhodnocení

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
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4.3

Kvalita řízení bezpečnosti centrálních služeb elektronického zdravotnictví
Kvalita řízení bezpečnosti

Úroveň zralosti
procesů
Úroveň 1:
Počáteční
Úroveň 2:
Řízené
Úroveň 3:
Definované

ID
Požadavku

Požadavek

Způsob ověření

n/a

Neposuzuje se

n/a

n/a

Neposuzuje se

n/a

n/a

Neposuzuje se

n/a

CS.037

Probíhá pravidelné měření a
vyhodnocování plnění cílů systému
řízení bezpečnosti informací

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.038

Probíhá pravidelné měření a
vyhodnocování zavádění
bezpečnostních opatření a jejich
účinnosti ve vztahu ke stanoveným
cílům systému řízení bezpečnosti
informací

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.039

Probíhá pravidelné měření a
vyhodnocování výsledků hodnocení
rizik

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.040

Probíhá pravidelné měření a
vyhodnocování výsledků jednotlivých
typů auditu kybernetické bezpečnosti
(audit systému, audit dodavatelů
apod.)

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.041

Probíhá pravidelné měření a
vyhodnocování účinnosti systému
řízení bezpečnosti informací

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.042

Je prováděna identifikace a řízení
významných změn, které patří do
rozsahu systému řízení bezpečnosti
informací

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Úroveň 4:
Kvantitativně
řízené
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Kvalita řízení bezpečnosti
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

Požadavek

Způsob ověření

CS.043

Probíhá pravidelná kontrola a
▪ Kontrola dokumentace
vyhodnocování pravidel pro
dodavatele, která zohledňují požadavky ▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
systému řízení bezpečnosti informací

CS.044

Probíhá pravidelná kontrola a
vyhodnocování významných
dodavatelů z pohledu informační a
kybernetické bezpečnosti a rizik
spojených s dodávkami pro centrální
systémy elektronického zdravotnictví

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.045

Probíhá pravidelná kontrola a
vyhodnocování určení informačních a
podpůrných aktiv souvisejících s
centrálními systémy elektronického
zdravotnictví a jejich hodnocení z
hlediska důvěrnosti, integrity a
dostupnosti včetně zařazení je do
jednotlivých úrovní

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.046

Probíhá pravidelná kontrola a
vyhodnocování dostupnosti zdrojů
potřebných pro systém řízení
bezpečnosti informací

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.047

Probíhá pravidelná kontrola a
vyhodnocování rozvoje efektivity
systému řízení bezpečnosti informací

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.048

Probíhá pravidelná kontrola a
vyhodnocování vzdělávání a rozvoje
bezpečnostního povědomí klíčových
uživatelů, administrátorů, osob
zastávajících bezpečnostní role a
dodavatelů spojených s dodávkami pro
centrální systémy elektronického
zdravotnictví

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.049

Probíhá pravidelná kontrola a
▪ Kontrola dokumentace
vyhodnocování zvládání kybernetických ▪ Kontrola na místě
▪ Kontrola vzorku používaných
bezpečnostních událostí a incidentů
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
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Kvalita řízení bezpečnosti
Úroveň zralosti
procesů

Úroveň 5:
Optimalizující

ID
Požadavku

Požadavek

Způsob ověření

CS.050

NCEZ vyhodnocuje dodržování principů
informační a kybernetické bezpečnosti
ve vztahu k centrálním informačním
systémům elektronického zdravotnictví
v souladu se stanovenými zásadami a
postupy.

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.051

NCEZ stanovuje závěry z vyhodnocení
dodržování principů informační a
kybernetické bezpečnosti ve vztahu k
centrálním informačním systémům
elektronického zdravotnictví a přijímá
opatření k odstranění zjištěných
nedostatků

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

CS.052

O průběhu vyhodnocování, závěrech a
opatřeních přijatých na základě
poznatků z vyhodnocení dodržování
principů informační a kybernetické
bezpečnosti pořizuje NCEZ zápis o
vyhodnocení

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
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5
Koncept řízení kvality
elektronického
zdravotnictví

Soubor metod a
doporučení řízení
kvality

Postup zavedení
standardů a
certifikací

Metody a
standardy řízení
kvality NCEZ

Požadavky na
informační
systémy ve
zdravotnictví

Požadavky na informační
systémy ve zdravotnictví
5.1. Způsob stanovení požadavků
5.2. Kvalita řídících procesů
5.3. Kvalita řízení projektů
5.4. Kvalita rozvoje a provozu
5.5. Kvalita bezpečnosti
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5 Požadavky na informační systémy ve zdravotnictví
Tato kapitola definuje požadavky na informační systémy poskytovatelů zdravotnických služeb přistupujících
k centrálním informačním systémům elektronického zdravotnictví, včetně způsobů jejich ověření, z pohledu řízení
kvality. Požadavky jsou členěny dle jednotlivých procesních domén a v jejich rámci jsou dále členěny dle příslušnosti
k odpovídající úrovni vyzrálosti daného procesu. U každého požadavku je stanoven způsob ověření, na základě
kterého bude možné provést kontrolu naplnění uvedeného požadavku a tím dosažení odpovídající úrovně vyzrálosti
procesu (dosažení dané úrovně je možné potvrdit pouze tehdy, budou-li splněny všechny předepsané požadavky
pro danou úroveň v konkrétní procesní doméně).

5.1 Způsob stanovení požadavků
Požadavky na stanovení úrovně kvality v jednotlivých procesních domén je odvozeno z konkrétních technických
norem, popsaných v kapitole 2 Soubor metod a doporučení řízení kvality. Požadavky se tak zabývají v souladu se
zadáním pouze problematikou řízení kvality, a nezaměřují se na vlastní problematiku jednotlivých procesních
domén. To znamená, že je zkoumán pouze proces řízení činností v dané procesní doméně, spolu s procesy zajištění
kvality procesu i výstupů, případně ve vyšších úrovních vyzrálosti také proces měření a kontinuálního zlepšování.
Pro celkové stanovení / ověření kvality informačních systému elektronického zdravotnictví je nezbytné uvedené
požadavky doplnit o metriky zaměřené na vlastní výkon jednotlivých procesů, nikoliv výhradně na řízení kvality a
obecně na řídící procesy.
Výběr požadavků je založen na identifikaci odpovídajících částí normy nebo skupiny norem, a následně pak na
dekompozici těchto norem na konkrétní ověřitelné požadavky, jejich přiřazení odpovídajícímu stupni vyzrálosti
procesu a stanovení způsobů ověření míry naplnění daného požadavku.
V souladu s modelem CMM je koncepce řízení kvality elektronického zdravotnictví v doméně vyzrálosti procesů
založena na pěti definovaných úrovních:
1. Úroveň 1: Počáteční. Tato úroveň zralosti procesů vypovídá o tom, že neexistuje žádný
formalizovaný systém řízení, činnosti jsou vykonávány bez systematického plánování či řízení
a obvykle nejsou standardním způsobem opakovatelné.
2. Úroveň 2: Řízené. V této úrovni zralosti procesů je formalizován systém řízení a dochází k řízení
jednotlivých činností, nicméně bez jasně definovaných standardů a dokumentace provádění
jednotlivých procesů.
3. Úroveň 3: Definované. Přechodem do třetí úrovně dochází k jasné definici procesů a postupů
včetně jejich formální dokumentace, jsou vytvářeny záznamy o proběhu procesů a procesy jsou na
základě stanovených postupů a dokumentace jejich průběhu a výstupů řízeny.
4. Úroveň 4: Kvantitativně řízené. V úrovni čtyři je zaveden systém kvantitativních ukazatelů na bázi
KPI (klíčové výkonnostní ukazatele) a model řízení služeb je založen na sledování a vyhodnocování
těchto ukazatelů.
5. Úroveň 5: Optimalizující. Nejvyšší úroveň zralosti procesů předpokládá, že se součástí všech
hlavních řídících i výkonných procesů stane optimalizační smyčka, která na základě zpětné vazby
z jejich realizace hledá a nachází prostor pro kontinuální inkrementální zlepšování a tato
identifikovaná zlepšení zavádí zpět do procesů.

Zavedení metod a standardů řízení kvality specifických pro elektronizaci zdravotnictví
Metody a standardy řízení kvality

Strana 55

5.2 Kvalita řídících procesů
Kvalita řídících procesů
Úroveň zralosti
procesů
Úroveň 1:
Počáteční

ID
Požadavku
IN.001

IN.002

Požadavek
PSZ zajišťuje informační služby bez
formalizovaného systému řízení
Je stanovena posloupnost a vzájemné
působení procesů v oblasti správy
informací a dat

Způsob ověření
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
k procesům nebo výstupů dané
posloupnosti procesů

IN.003

Jsou zajišťovány zdroje nezbytné pro
podporu fungování procesů v oblasti
správy informací a dat

▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
využití zdrojů

IN.004

Jsou zajišťovány informace nezbytné
pro podporu fungování procesů v
oblasti správy informací a dat

▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních zdrojů a jejich využití

Úroveň 2:
Řízené
IN.005

Je zajištěno schvalování (řídících)
dokumentů z hlediska jejich
přiměřenosti před jejich vydáním

▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola vzorku schválených
dokumentů

IN.006

Je zajištěna identifikace změn (řídících)
dokumentů a aktuálního stavu revize
(řídících) dokumentů

▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola vzorku schválených
dokumentů

IN.007

Je zajištěno pravidelné přezkoumávání
(řídících) dokumentů, popřípadě jejich
aktualizace a opakované schvalování

▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola vzorku schválených
dokumentů

IN.008

Je zajištěna dostupnost příslušných
verzí aplikovatelných (řídících)
dokumentů v místech používání

▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
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Kvalita řídících procesů
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

Požadavek

Způsob ověření
▪ Kontrola vzorku schválených
dokumentů

Úroveň 3:
Definované

IN.009

Je zajištěna trvalá čitelnost a snadná
identifikovatelnost (řídících)
dokumentů

▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola vzorku schválených
dokumentů

IN.010

Je zajištěna identifikace dokumentů
externího původu a řízení jejich
distribuce

▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola vzorku externích
dokumentů

IN.011

Je zajištěna vhodná identifikace
zastaralých (řídících) dokumentů, jsouli z jakéhokoliv důvodu uchovávány

▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola vzorku zneplatněných
dokumentů

Je zabráněno neúmyslnému používání
zastaralých (řídících) dokumentů
IN.012

▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola vzorku používaných
dokumentů

IN.013

PSZ má definované řídící procesy v
oblasti správy informací a dat

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření souladu
vybraných procesů s definicí)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Procesy v oblasti správy informací a dat
jsou definovány s ohledem na jejich
aplikaci v celé organizaci

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
průřezové implementace procesů
napříč organizací)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Jsou stanovena kritéria potřebná pro
zajištění efektivního fungování procesů
v oblasti správy informací a dat

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
efektivity vybraných procesů)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

IN.014

IN.015
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Kvalita řídících procesů
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

Požadavek

Způsob ověření

IN.016

Jsou stanoveny metody potřebné pro
zajištění efektivního fungování procesů
v oblasti správy informací a dat

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
efektivity vybraných procesů)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

IN.017

Jsou stanoveny metody potřebné pro
zajištění efektivního řízení procesů v
oblasti správy informací a dat

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
efektivity vybraných procesů)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Je zajištěn monitoring procesů v oblasti
správy informací a dat

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
monitoringu vybraných procesů)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

IN.018

IN.019

Jsou vytvářeny a udržovány záznamy o
prováděných činnostech v oblasti
správy informačního systému

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
záznamů k vybraným procesům)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

IN.020

Jsou vytvářeny a udržovány záznamy o
prováděných činnostech v oblasti
funkčnosti informačního systému

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
záznamů k vybraným procesům)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

IN.021

Vytvářené záznamy o prováděných
činnostech v oblasti správy
informačního systému zůstávají čitelné

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
záznamů k vybraným procesům)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

IN.022

Vytvářené záznamy o prováděných
činnostech v oblasti správy
informačního systému jsou snadno
identifikovatelné

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
záznamů k vybraným procesům)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

IN.023

Vytvářené záznamy o prováděných
činnostech v oblasti správy
informačního systému je možné
snadno vyhledat

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
záznamů k vybraným procesům)

Zavedení metod a standardů řízení kvality specifických pro elektronizaci zdravotnictví
Metody a standardy řízení kvality

Strana 58

Kvalita řídících procesů
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

Požadavek

Způsob ověření
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Jsou definovány odpovědné osoby za
všechny klíčové úkony

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření znalosti
svěřených úkonů u vybraných
odpovědných osob)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Provozní dokumentace jednoznačně
identifikuje osoby provádějící
jednotlivé klíčové úkony

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření znalosti
svěřených úkonů u vybraných
osob)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Jsou stanovena kritéria potřebná pro
zajištění efektivního řízení procesů v
oblasti správy informací a dat

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Procesy v oblasti správy informací a dat
jsou měřeny

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
záznamů o sledování stanovených
kritérií)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Procesy v oblasti správy informací a dat
jsou analyzovány

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
záznamů o vyhodnocování
stanovených kritérií)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Je vypracován dokumentovaný postup,
který stanoví nástroje řízení potřebné k
identifikaci záznamů

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
funkčnosti a využívání stanovených
nástrojů)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Je vypracován dokumentovaný postup,
který stanoví nástroje řízení potřebné k
ukládání záznamů

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
funkčnosti a využívání stanovených
nástrojů)

IN.024

IN.025

IN.026

IN.027

Úroveň 4:
Kvantitativně
řízené

IN.028

IN.029

IN.030
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Kvalita řídících procesů
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

Požadavek

Způsob ověření
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Úroveň 5:
Optimalizující

IN.031

Je vypracován dokumentovaný postup,
který stanoví nástroje řízení potřebné k
ochraně záznamů

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
funkčnosti a využívání stanovených
nástrojů)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

IN.032

Je vypracován dokumentovaný postup,
který stanoví nástroje řízení potřebné k
vyhledávání záznamů

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
funkčnosti a využívání stanovených
nástrojů)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

IN.033

Je vypracován dokumentovaný postup,
který stanoví nástroje řízení potřebné k
stanovení doby uchování záznamů

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
funkčnosti a využívání stanovených
nástrojů)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

IN.034

Je vypracován dokumentovaný postup,
který stanoví nástroje řízení potřebné k
vypořádání záznamů

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
funkčnosti a využívání stanovených
nástrojů)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

IN.035

Jsou uplatňována opatření pro
dosažení plánovaných výsledků v
oblasti správy informací a dat

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
uplatňování stanovených opatření)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

IN.036

Jsou uplatňována opatření pro
zlepšování procesů v oblasti správy
informací a dat

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
uplatňování stanovených opatření)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Jsou definovány prostředky a způsoby
komunikace v rámci řízení
informačního systému

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
uplatňování stanovených
prostředků a způsobů komunikace)

IN.037
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Kvalita řídících procesů
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

Požadavek

Způsob ověření
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

IN.038

IN.039

IN.040

IN.041

IN.042

IN.043

Jsou zavedeny procedury řídící kontroly ▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
systému zpracování informací a dat
uplatňování řídící kontroly)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
Jsou zavedeny procedury interního
auditu systému zpracování informací a
dat

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
uplatňování interního auditu)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Výsledky a zjištění kontrolních činností
a auditu jsou promítnuty do dalšího
provozu a rozvoje informačního
systému

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření využití
výsledků kontrolní činnosti)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Jsou definovány výkonnostní metriky
informačního sytému

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Definované výkonnostní metriky
pokrývají všechny klíčové procesy
zpracování informací a hlavní
charakteristiky systému

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Výkonnostní metriky informačního
systému jsou pravidelně sledovány a
vyhodnocovány

▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
sledování a vyhodnocování
výkonnostních metrik)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
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5.3 Kvalita řízení projektů
Kvalita řízení projektů
Úroveň zralosti
procesů

Úroveň 1:
Počáteční

ID
Požadavku

IN.044

Požadavek

PSZ realizuje projekty rozvoje
informačních služeb bez
formalizovaného systému řízení

▪ Kontrola na místě
▪ Kontrola dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

Je prováděno řízení projektů

▪ Kontrola na místě
▪ Kontrola projektové dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

V rámci projektů je prováděno řízení
zdrojů
IN.046

▪ Kontrola na místě
▪ Kontrola projektové dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

IN.047

V rámci projektů je prováděno řízení ▪ Kontrola na místě
▪ Kontrola projektové dokumentace
kvality
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

IN.048

V rámci projektů je prováděno řízení ▪ Kontrola na místě
▪ Kontrola projektové dokumentace
času
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

IN.045

Úroveň 2:
Řízené

Způsob ověření

IN.049

▪ Kontrola na místě
▪ Kontrola projektové dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

IN.050

Je vytvořen systém pro identifikaci,
shromažďování, ukládání, aktualizaci a
vyhledávání informací z projektů

▪ Kontrola na místě
▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

IN.051

Organizace udržuje seznam
významných rizik řízených v jejích
projektech

▪ Kontrola na místě
▪ Kontrola projektové dokumentace

Je prováděno hodnocení jednotlivých
činností a procesů v projektech.
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Kvalita řízení projektů
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

Požadavek

Způsob ověření
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

IN.052

Existuje popsaný systém řízení projektů
v rámci systému řízení kvality.

▪ Kontrola řídící dokumentace
(ověření zavedení formalizovaného
systému řízení projektů)
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

IN.053

Systém managementu kvality projektu
do největší možné míry sladěn se
systémem managementu kvality
organizace.

▪ Kontrola řídící dokumentace
(ověření shody systémů řízení
kvality projektů a organizace)
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

Jsou stanoveny dokumentované
informace potřebné k zajištění
efektivního plánování projektu

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

Jsou stanoveny dokumentované
informace potřebné k zajištění
efektivního řízení projektu

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

IN.056

Jsou řízeny dokumentované informace
potřebné k zajištění efektivního
plánování projektu

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
dokumentovaných informací)
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

IN.057

Jsou řízeny dokumentované informace
potřebné k zajištění efektivního řízení
projektu

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
dokumentovaných informací)
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

Existuje metodický předpis pro
vypracování plánu kvality projektu jako
standardní součásti projektové
dokumentace.

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

IN.054

Úroveň 3:
Definované

IN.055

IN.058
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Kvalita řízení projektů
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

IN.059

Požadavek

Způsob ověření

Existuje plán kvality projektu jako
standardní součást projektové
dokumentace.

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření plánu
kvality projektu)
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

Plán kvality identifikuje činnosti a
zdroje nezbytné pro splnění cílů kvality
projektu

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
informací v plánech kvality
vybraných projektů)
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

Při specifikaci a tvorbě plánu kvality
jsou zvažována rizika související s
plněním cílů projektu.

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
informací v plánech kvality
vybraných projektů)
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

IN.060

IN.061

IN.062

Je vytvořen metodický předpis pro
měření, shromažďování a validování
dat z projektu pro zlepšování
výkonnosti organizace a zvyšování
spokojenosti zákazníků a dalších
zainteresovaných stran.

IN.063

Je vytvořen metodický předpis pro
▪ Kontrola řídící dokumentace
hodnocení aktuálního využití zdrojů
▪ Kontrola dokumentace vybraných
spolu s náklady a časem a v porovnání s
projektů rozvoje informačních
služeb
původními odhady

IN.064

IN.065

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

Je vytvořen metodický předpis pro
hodnocení produktů/služeb

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

Je vytvořen metodický předpis pro
hodnocení výkonnosti externích
poskytovatelů

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb
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Kvalita řízení projektů
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

IN.066

IN.067

IN.068

IN.069

IN.070

IN.071

IN.072

IN.073

Úroveň 4:
Kvantitativně
řízené

IN.074

Požadavek

Způsob ověření

Je vytvořen metodický předpis pro
plnění cílů projektu

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

Je vytvořen metodický předpis pro
spokojenost zákazníků a dalších
zainteresovaných stran

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

Jsou určeny informace, které
organizace potřebuje k učení se z
projektů

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

Existuje metodický předpis pro tvorbu
záznamů o projektu

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

Existuje metodický předpis pro tvorbu
zprávy o dokončení projektu

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

Existuje metodický předpis pro tvorbu
nápravných a preventivních opatření v
rámci systému řízení rizik

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

Existuje metodický předpis pro
přezkoumání projektu

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

Existuje metodický předpis pro systém
managementu informací projektu

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

Při specifikaci a tvorbě plánu kvality
jsou kvantifikována rizika související s
plněním cílů projektu.

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
identifikovaných rizik v plánech
kvality vybraných projektů)
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb
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Kvalita řízení projektů
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

IN.075

IN.076

IN.077

IN.078

Požadavek
Rizika a příležitosti jsou řešeny v
procesech plánování, podpůrných
procesech i v procesech souvisejících s
riziky projektu.

Způsob ověření
▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
identifikovaných rizik
v dokumentaci projektů)
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

Je prováděno měření, shromažďování a ▪ Kontrola řídící dokumentace
validování dat z projektu pro zlepšování ▪ Kontrola na místě (ověření měření,
shromažďování a validování dat
výkonnosti organizace a zvyšování
z projektu a jejich využití pro
spokojenosti zákazníků a dalších
zlepšování procesů řízení)
zainteresovaných stran.
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb
Je prováděno auditování projektu z
pohledu jeho shody s metodickou
základnou a z pohledu naplnění cílů
projektu.

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
realizace auditů)
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

Je prováděno hodnocení aktuálního
▪ Kontrola řídící dokumentace
využití zdrojů spolu s náklady a časem a ▪ Kontrola na místě (ověření
realizace hodnocení)
v porovnání s původními odhady v
▪
Kontrola dokumentace vybraných
souladu s metodickým předpisem
projektů rozvoje informačních
služeb

IN.079

Je prováděno hodnocení
produktů/služeb v souladu s
metodickým předpisem

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
realizace hodnocení)
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

IN.080

Je prováděno hodnocení výkonnosti
externích poskytovatelů v souladu s
metodickým předpisem

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
realizace hodnocení)
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb
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Kvalita řízení projektů
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

Požadavek
Je sledováno plnění cílů projektu v
souladu s metodickým předpisem

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
realizace sledování plnění cílů)
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

Je prováděno hodnocení spokojenosti
zákazníků a dalších zainteresovaných
stran v souladu s metodickým
předpisem

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
realizace hodnocení)
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

Tvorbu záznamů o projektu probíhá v
souladu s metodickým předpisem

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

Zprávy o dokončení projektu je
vyhotovována v souladu s metodickým
předpisem

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

Tvorba nápravných a preventivních
opatření v rámci systému řízení rizik
probíhá v souladu s metodickým
předpisem

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

Přezkoumání projektu probíhá v
souladu s metodickým předpisem

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

IN.081

IN.082

IN.083

IN.084

IN.085

IN.086

IN.087

IN.088

Úroveň 5:
Optimalizující

IN.089

Způsob ověření

Výsledky přezkoumání jsou uchovávány ▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
jako dokumentované informace
projektů rozvoje informačních
služeb
Je uplatňován systém managementu
informací projektu

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

Jsou přijímána nápravná opatření na
základě auditů projektů

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
realizace nápravných opatření)
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Kvalita řízení projektů
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

Požadavek

Způsob ověření
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

IN.090

Je zajištěno analyzování
dokumentovaných informací o
neshodách a o odstranění neshod v
produktech/ službách a procesech
projektu

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

IN.091

Projektová organizace ve spolupráci se
stakeholdery rozhoduje o tom, které
neshody mají být zaznamenány a jaká
nápravná opatření mají být přijata

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

Organizace zajišťuje, že jsou v dalších
projektech, jejichž je původcem,
využívány relevantní informace

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

Plán managementu projektu je využit
jako rámec pro přezkoumání projektu

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání projektu)
▪ Kontrola dokumentace vybraných
projektů rozvoje informačních
služeb

IN.092

IN.093

5.4 Kvalita rozvoje a provozu
Kvalita rozvoje a provozu
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

IN.094

Požadavek

PSZ realizuje rozvoj informačních
služeb bez formalizovaného systému
řízení

▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

PSZ zajišťuje informačních služeb bez
formalizovaného systému řízení

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Úroveň 1:
Počáteční
IN.095

Způsob ověření
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Kvalita rozvoje a provozu
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

Způsob ověření

Je ustaven SMS, obsahuje politiky, cíle,
plány a procesy pro naplňování
požadavků na služby.

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

IN.097

Vrcholové vedení stanovuje a
komunikuje rozsah, politiky a cíle
managementu služeb.

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

IN.098

▪ Kontrola řídící dokumentace
Vrcholové vedení vytváří, zavádí a
▪ Kontrola dokumentace vybraných
udržuje plán managementu služeb za
informačních služeb
účelem dodržování politiky, dosahování ▪ Kontrola na místě (ověření
cílů managementu služeb a naplňování
přezkoumání informační služby)
požadavků na služby.
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

IN.096

Úroveň 2:
Řízené

Požadavek

IN.099

IN.100

IN.101

IN.102

Vrcholové vedení komunikuje
důležitost naplňování požadavků na
služby.

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Vrcholové vedení komunikuje
důležitosti naplňování zákonných a
regulatorních požadavků a smluvních
závazků.

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Vrcholové vedení zajišťuje zdroje pro
naplňování požadavků na služby.

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Vrcholové vedení zajišťuje řízení rizik
jednotlivých služeb.

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Zavedení metod a standardů řízení kvality specifických pro elektronizaci zdravotnictví
Metody a standardy řízení kvality

Strana 69

Kvalita rozvoje a provozu
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

Požadavek

Způsob ověření

IN.103

Jsou stanoveny a udržovány pravomoci
a odpovědnosti za managementu
služeb.

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

IN.104

Jsou ustanoveny a zavedeny
dokumentované postupy pro
komunikaci.

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

IN.105

Jsou prováděny činnosti pro zjišťování,
dokumentování a naplňování
požadavků na služby.

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

IN.106

Jsou vytvořeny dokumenty definující
politiku a cíle managementu služeb

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

IN.107

Jsou vytvořeny dokumenty definující
plán managementu služeb

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

IN.108

Jsou vytvořeny politiky a plány
vytvořené pro určité procesy, pro které
to vyžaduje SMS

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

Je zpracován dokumentovaný katalog
služeb

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)

Jsou vytvořeny dokumentované
dohody o úrovních služeb

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)

Jsou vytvořeny dokumentované
procesy managementu služeb

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

IN.109

IN.110

IN.111
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Kvalita rozvoje a provozu
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

IN.112

Požadavek
Jsou vytvořeny dokumentované
postupy a požadované záznamy o
proběhu řízení služeb

Způsob ověření
▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

IN.113

Jsou vytvořeny další dokumenty,
včetně dokumentů externího původu,
které poskytovatel služeb určí jako
nezbytné pro zajištění efektivního
provozu SMS a dodávky služeb

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

IN.114

Existuje předpis pro řízení dokumentů

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

IN.115

Pracovníci poskytovatele služeb, kteří
provádějí práce ovlivňující shodu s
požadavky na službu, musí být
kompetentní na základě patřičného
vzdělání, školení, dovedností a
zkušeností

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Jsou určovány nezbytné kompetence
pracovníků

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

Jsou poskytována školení nebo
prováděna jiná opatření pro dosažení
nezbytných kompetencí

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Plán managementu služeb obsahuje
cíle managementu služeb, které mají
být poskytovatelem služeb dosaženy

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

Plán managementu služeb obsahuje
požadavky na služby

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

IN.116

IN.117

IN.118

IN.119
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Kvalita rozvoje a provozu
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

Požadavek

Způsob ověření

IN.120

Plán managementu služeb obsahuje
známá omezení, která mohou ovlivnit
SMS

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

IN.121

Plán managementu služeb obsahuje
politiky, normy, zákonné a regulatorní
požadavky a smluvní závazky

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

IN.122

Plán managementu služeb obsahuje
rámec pravomocí, odpovědností a
procesních rolí

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

IN.123

Plán managementu služeb obsahuje
pravomoci a odpovědnosti za plány,
procesy managementu služeb a služby

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

IN.124

Plán managementu služeb obsahuje
lidské, technické, informační a finanční
zdroje potřebné k dosažení cílů
managementu služeb

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

IN.125

Plán managementu služeb obsahuje
přístup, který bude používán pro
spolupráci s jinými stranami, které jsou
zapojeny do procesu návrhu služeb a
přechodu na nové nebo změněné
služby

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

IN.126

Plán managementu služeb obsahuje
přístup k určení rozhraní mezi procesy
managementu služeb a jejich integraci
s dalšími prvky SMS

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

IN.127

Plán managementu služeb obsahuje
přístup k řízení rizik a kritéria pro přijetí
rizik

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

IN.128

Plán managementu služeb obsahuje
technologie používané pro podporu
SMS

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

Plán managementu služeb stanovuje,
jak bude měřena, auditována,

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

IN.129
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Kvalita rozvoje a provozu
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

Požadavek

Způsob ověření

vykazována a zlepšována efektivnost
SMS a služeb

IN.130

IN.131

IN.132

Je zaveden a provozován SMS a
pokrývá návrh, přechod, dodávku i
zlepšování služeb.

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Vrcholové vedení zajišťuje
přezkoumání systému managementu v
plánovaných intervalech.

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Je v praxi uplatňována politika a cíle
managementu služeb

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Je v praxi uplatňován plán
managementu služeb

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Jsou v praxi uplatňovány politiky a
plány vytvořené pro určité procesy, pro
které to vyžaduje SMS

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Je v praxi uplatňován dokumentovaný
katalog služeb

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Úroveň 3:
Definované

IN.133

IN.134

IN.135
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Kvalita rozvoje a provozu
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

IN.136

IN.137

Požadavek

Jsou v praxi uplatňovány
dokumentované dohody o úrovních
služeb

Způsob ověření
▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Jsou v praxi uplatňovány
dokumentované procesy
managementu služeb

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Jsou v praxi uplatňovány
dokumentované postupy a požadované
záznamy o proběhu řízení služeb

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

IN.138

Jsou v praxi uplatňovány další
dokumenty, včetně dokumentů
externího původu, které poskytovatel
služeb určí jako nezbytné pro zajištění
efektivního provozu SMS a dodávky
služeb

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

IN.140

Je v praxi uplatňován předpis pro řízení
dokumentů.

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

IN.141

Je v praxi realizováno vytváření a
schvalování řídících dokumentů před
jejich vydáním

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

IN.139

IN.142

Je v praxi realizována komunikaci se
zainteresovanými stranami o nových
nebo změněných dokumentech

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
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Kvalita rozvoje a provozu
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

Požadavek

Způsob ověření

Je v praxi realizováno přezkoumání a
udržování dokumentů podle potřeby

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)

IN.144

Je v praxi realizováno zajištění
identifikace změn a platných verzí
příslušných dokumentů

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

IN.145

Je v praxi zajištěna dostupnosti
příslušných verzí aplikovatelných
dokumentů v místech jejich používání

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

IN.146

Je v praxi zajištěna snadná
identifikovatelnost a čitelnost
dokumentů

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

IN.147

Je v praxi zajištěno, aby byly
dokumenty externího původu
identifikovány a jejich distribuce byla
řízena

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)

IN.148

Je v praxi zabráněno neúmyslnému
použití zastaralých dokumentů a jejich
vhodného označení, jestliže zůstávají
zachovány.

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

IN.149

Jsou udržovány vhodné záznamy o
vzdělávání, školení, dovednostech a
zkušenostech

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

IN.150

V rámci managementu služeb je
zajišťováno přidělování a management
finančních prostředků a rozpočtů

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

IN.151

V rámci managementu služeb je
zajišťováno stanovení pravomocí,
odpovědností a procesních rolí

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

IN.152

V rámci managementu služeb je
zajišťován management lidských,
technických a informačních zdrojů

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

IN.143
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Kvalita rozvoje a provozu
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

Požadavek

Způsob ověření

IN.153

V rámci managementu služeb je
zajišťováno identifikování, hodnocení a
řízení rizik souvisejících se službami

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

IN.154

V rámci managementu služeb je
zajišťováno řízení procesů
managementu služeb

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

IN.155

V rámci managementu služeb je
zajišťováno monitorování a vykazování
výkonnosti činností managementu
služeb

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)

IN.156

Je prováděno monitorování, měření a
přezkoumání SMS i služeb jako
takových ve srovnání s politikami, cíli,
plány a požadavky na služby a
předkládanými výkazy o výsledcích

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)
Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Je prováděno hodnocení efektivnost
poskytovaných školení nebo
prováděných jiných opatření pro
dosažení nezbytných kompetencí

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

IN.158

Je zajišťováno, aby si pracovníci byli
vědomi, jak přispívají k dosažení cílů
managementu služeb a naplňování
požadavků na služby

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)

IN.159

V plánovaných intervalech jsou
prováděny interní audity ke zjištění,
zda SMS i služby splňují požadavky na
služby i požadavky na SMS určené
poskytovatelem služeb

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)

IN.160

V plánovaných intervalech jsou
prováděny interní audity ke zjištění,

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

IN.157
Úroveň 4:
Kvantitativně
řízené
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Kvalita rozvoje a provozu
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

IN.161

IN.162

Požadavek
zda SMS i služby jsou účinně zavedeny
a udržovány

▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)

V plánovaných intervalech je
prováděno přezkoumání SMS i služeb
vrcholovým vedením

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)

Přezkoumání zahrnuje posouzení
▪ Kontrola řídící dokumentace
příležitosti pro zlepšení a potřebu změn ▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
SMS, včetně politiky a cílů
▪ Kontrola na místě (ověření
managementu služeb
přezkoumání informační služby)
Přezkoumání zahrnuje informace o
zpětné vazbě od zákazníků

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)

Přezkoumání zahrnuje informace o
výkonnosti a shodě služeb i procesů

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)

Přezkoumání zahrnuje informace o
současných a předvídaných úrovních
lidských, technických, informačních a
finančních zdrojů

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)

Přezkoumání zahrnuje informace o
současných a předvídaných lidských a
technických způsobilostech

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)

Přezkoumání zahrnuje informace o
rizicích

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)

IN.163

IN.164

IN.165

IN.166

IN.167

Způsob ověření
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Kvalita rozvoje a provozu
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

Požadavek

Způsob ověření

Přezkoumání zahrnuje informace o
výsledcích auditů a vyplývajících
následných opatřeních

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)

Přezkoumání zahrnuje informace o
výsledcích předchozích přezkoumání
vedením a vyplývajících následných
opatřeních

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)

Přezkoumání zahrnuje informace o
stavu preventivních a nápravných
opatření

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)

Jsou přijímána opatření pro neustálé
zlepšování výkonnosti SMS i služeb

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Přezkoumání zahrnuje informace o
změnách, které by mohly ovlivnit SMS i
služby

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)

Přezkoumání zahrnuje informace o
příležitostech pro zlepšení

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)

IN.174

Záznamy z přezkoumání vedením
přinejmenším zahrnují rozhodnutí a
opatření vztahující se ke zdrojům, ke
zlepšování efektivnosti SMS a ke
zlepšování služeb

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)

IN.175

Existuje politika neustálého zlepšování
SMS i služeb samotných

▪ Kontrola řídící dokumentace

IN.168

IN.169

IN.170

IN.171

IN.172

Úroveň 5:
Optimalizující
IN.173
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Kvalita rozvoje a provozu
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

Požadavek

Způsob ověření
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

IN.176

IN.177

Politika neustálého zlepšování SMS i
služeb samotných obsahuje kritéria pro
hodnocení příležitostí pro zlepšení

Existuje dokumentovaný postup
zahrnující určení pravomocí a
odpovědností za identifikování,
dokumentování, hodnocení,
schvalování, určování priorit, řízení,
měření a předkládání výkazů o
zlepšeních

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)
▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)

Příležitosti pro zlepšení, včetně
nápravných a preventivních opatření
jsou dokumentovány

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Příčiny zjištěných neshod jsou
odstraňovány
IN.179

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

IN.180

Jsou přijímána nápravná opatření pro
▪ Kontrola řídící dokumentace
odstranění příčin zjištěných neshod tak, ▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
aby nedocházelo k jejich opětovnému
▪
Kontrola na místě (ověření
výskytu
přezkoumání informační služby)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

IN.178
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Kvalita rozvoje a provozu
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

IN.181

Požadavek
Jsou přijata preventivní opatření pro
odstranění příčin možných neshod tak,
aby zabránila jejich opakovanému
výskytu

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Příležitosti pro zlepšení mají určeny
priority.

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Při rozhodování o příležitostech pro
zlepšení poskytovatel služeb používá
kritéria hodnocení stanovená politikou
neustálého zlepšování

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)

Schválená zlepšení jsou plánována

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Poskytovatel služeb v rámci řízení
činnosti zlepšování určuje cíle pro
zlepšení, ať už se týká kvality, hodnoty,
způsobilosti, nákladů, produktivity,
využití zdrojů nebo snížení rizik

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Poskytovatel služeb v rámci řízení
činnosti zlepšování ověřuje, že jsou
zavedena schválená zlepšení

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Poskytovatel služeb v rámci řízení
činnosti zlepšování reviduje politiky,
plány, procesy a postupy

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb

IN.182

IN.183

IN.184

IN.185

IN.186

IN.187

Způsob ověření
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Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

Požadavek

Způsob ověření

managementu služeb, pokud je to
nezbytné

IN.188

▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Poskytovatel služeb v rámci řízení
▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
činnosti zlepšování měří zavedených
informačních služeb
zlepšení ve srovnání se stanovenými cíli
▪ Kontrola na místě (ověření
a tam, kde cílů není dosaženo,
přezkoumání informační služby)
provádění nezbytných opatření
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
Poskytovatel služeb v rámci řízení
činnosti zlepšování předkládá výkazy o
zavedených zlepšeních

IN.189

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola dokumentace vybraných
informačních služeb
▪ Kontrola na místě (ověření
přezkoumání informační služby)
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

5.5 Kvalita bezpečnosti
Kvalita řízení bezpečnosti
Úroveň zralosti
procesů
Úroveň 1:
Počáteční

ID
Požadavku

IN.190

IN.191

Úroveň 2:
Řízené

IN.192

IN.193

Požadavek

Způsob ověření

PSZ zajišťuje bezpečnost informačních
služeb bez formalizovaného systému
řízení informační bezpečnosti

▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace

Je pravidelně prováděno posouzení
zranitelností informačních služeb a
systémů

▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

Je pravidelně prováděno posouzení
hrozeb informačních služeb a systémů

▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

Je pravidelně prováděna analýza rizik
informačních služeb a systémů

▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
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Kvalita řízení bezpečnosti
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

Požadavek

Způsob ověření
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

Organizace provádí monitorování rizik
informačních služeb a technologií

▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

Organizace provádí monitorování
nových aktiv, která jsou vložena do
oblasti řízení rizik

▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

IN.196

Organizace provádí monitorování
nových hrozeb, které mohou být
aktivní vně i uvnitř organizace a které
nebyly posouzeny

▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

IN.197

Organizace provádí monitorování
možností, že nové nebo narůstající
zranitelnosti mohou dovolit hrozbám,
aby zneužily tyto nové nebo změněné
zranitelnosti

▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

IN.198

Organizace provádí monitorování
zjištěných zranitelností k určení těch,
které jsou vystaveny novým nebo
znovu se objevujícím hrozbám

▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

Organizace provádí monitorování
incidentů bezpečnosti informací

▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

Jsou implementována vhodná opatření
pro zajištění souladu s legislativními,
předpisovými a smluvními požadavky
týkající se práv duševního vlastnictví a
používání proprietárních softwarových
produktů

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

Organizace získává software pouze
prostřednictvím známých a
důvěryhodných zdrojů, aby bylo

▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

IN.194

IN.195

IN.199

IN.200

IN.201
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Kvalita řízení bezpečnosti
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

Požadavek

Způsob ověření

zajištěno, že není porušeno autorské
právo

IN.202

Organizace udržuje seznamy aktiv a
identifikuje všechna aktiva s požadavky
na ochranu práv duševního vlastnictví

▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

IN.203

Organizace uchovává doklady a důkazy
o vlastnictví licencí, distribuční média,
manuály, atd.

▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

IN.204

Organizace má vytvořeno klasifikační
schéma pro záznamy a dokumenty a
jejich roztřídění do typů

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

IN.205

Součástí klasifikačního schématu pro
záznamy a dokumenty je stanovení
doby uchování záznamu a přípustné
typy paměťových médií pro jejich
uložení

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

IN.206

Součástí klasifikačního schématu pro
záznamy a dokumenty je stanovení
způsobu uložení souvisejících
kryptografických klíčů a programů
související se šifrovanými archivy nebo
digitálními podpisy, aby bylo
umožněno dešifrování záznamů po
celou dobu uchovávání záznamů

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

IN.207

Organizace má stanoveny postupy
zajišťující možnost přístupu k datům
(čitelnost jak média, tak formátu) v
průběhu období uchování pro
zabezpečení před ztrátou způsobenou
budoucími změnami technologií

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

IN.208

Systémy pro ukládání dat jsou zvoleny
tak, aby požadovaná data mohla být

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě
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Kvalita řízení bezpečnosti
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

IN.209

IN.210

Požadavek
obnovena v přijatelném časovém
horizontu a formátu

▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

Skladovací a manipulační systémy
zajišťují identifikaci záznamů a jejich
období uchování definované
legislativou

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

▪ Kontrola řídící dokumentace
Systém po uplynutí doby uchování
záznamů umožňuje odpovídající zničení ▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
záznamů
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů
V organizaci je udržován seznam zdrojů
klíčových informací

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

V organizaci je zpracována politika pro
zajištění soukromí a ochranu osobních
údajů

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

V organizaci je jmenována odpovědná
osoba za ochranu osobních údajů

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

IN.211

IN.212

IN.213

Způsob ověření

IN.214

Je prováděno poučení manažerů,
uživatelů a poskytovatelů služeb o
jejich individuální odpovědnosti a
specifických postupech v oblasti
ochrany osobních údajů, které musí být
dodržovány

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

IN.215

V organizaci jsou pro ochranu osobních
údajů implementována vhodná
technická a organizační opatření.

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
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Kvalita řízení bezpečnosti
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

Požadavek

Způsob ověření
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

IN.216

Jsou definována opatření k eliminaci či
zmírnění rizik informačních služeb a
systémů a jejich dopadů

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

IN.217

Jsou stanoveny kompetentní,
oprávněné osoby pro přezkoumání
technického souladu informačních
služeb a systémů

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

Každé přezkoumání technického
souladu je prováděno pouze
kompetentními, oprávněnými osobami
nebo pod dohledem těchto osob

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

Jsou pravidelně prováděny penetrační
testy zaměřené na informační služby a
systémy

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

IN.220

Penetrační testy zaměřené na
informační služby a systémy jsou
plánovány, dokumentovány a jsou
opakovatelné

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

IN.221

Organizace provádí monitorování
nezbytné modifikace hodnot aktiv,
například kvůli změněným podnikovým
požadavkům

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

IN.222

Monitorování rizika je pravidelně
opakováno a vybrané volby pro
ošetření rizika jsou periodicky
přezkoumány

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

IN.218

Úroveň 3:
Definované

IN.219
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Kvalita řízení bezpečnosti
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

Požadavek

Způsob ověření

IN.223

Organizace přezkoumává všechna rizika ▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pravidelně
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

IN.224

Organizace přezkoumává všechna rizika ▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
v případě hlavních změn
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

IN.225

Jakákoliv dohodnutá zlepšení procesu
▪ Kontrola řídící dokumentace
nebo akcí nezbytných ke zlepšení shody ▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
s procesem jsou oznámena manažerovi
pracovníky vedení
▪
Kontrola existující dokumentace
odpovědnému za posouzení rizik
informačních služeb a systémů
bezpečnosti informací.

IN.226

Všechny zákonné, předpisové, smluvní
požadavky příslušné legislativy a
přístup organizace ke splnění těchto
požadavků jsou explicitně
identifikovány, dokumentovány a
udržovány v aktuálním stavu pro každý
informační systém a organizaci.

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

IN.227

Jsou identifikovány všechny právní
předpisy vztahující se na organizaci
v kontextu informačních služeb a
systémů

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

Organizace zveřejňuje politiky souladu
s právy duševního vlastnictví, která
stanovuje legální používání softwaru a
informačních produktů

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

IN.228

IN.229

Organizace udržuje povědomí o
▪ Kontrola řídící dokumentace
politikách na ochranu práv duševního
▪ Kontrola na místě
vlastnictví a informuje o záměru zahájit
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
disciplinární řízení se zaměstnanci, kteří
pracovníky vedení
je porušují
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Kvalita řízení bezpečnosti
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

IN.230

IN.231

IN.232

IN.233

Požadavek

Způsob ověření

Organizace má zavedena opatření k
zajištění, že není překročen maximální
počet uživatelů povolených v rámci
licence

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

Organizace stanovila politiky pro
zachovávání příslušných licenčních
podmínek

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

Organizace stanovila politiky pro
likvidaci softwaru nebo převod
softwaru na další subjekt

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Organizace vydala pokyny pro
dodržování podmínek pro software a
informace získané z veřejných zdrojů

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

IN.234

Existuje organizační předpis pro oblast
ochrany záznamů před ztrátou,
zničením, falšováním, neoprávněným
přístupem a neoprávněným vydáním

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

IN.235

Při rozhodování o ochraně konkrétních
záznamů organizace je zohledněna
jejich odpovídající klasifikace
vycházející z klasifikačního schématu
organizace

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

IN.236

Jsou vydány směrnice řešící
uchovávání, skladování, manipulaci a
likvidaci záznamů a informací

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

V organizaci je vypracován plán
uchovávání identifikující záznamy a
dobu, po kterou by měly být uchovány

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

Organizace řízeným způsobem
kontroluje dodržování politiky pro

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě

IN.237

IN.238
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Kvalita řízení bezpečnosti
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

Způsob ověření

zajištění soukromí a ochranu osobních
údajů

▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

IN.239

Technický soulad je přezkoumán s
pomocí automatizovaných nástrojů,
které vytvářejí technické zprávy pro
následnou interpretaci technickým
specialistou

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

IN.240

Informační systémy jsou pravidelně
přezkoumávány z hlediska souladu s
politikami a normami bezpečnosti
informací organizace

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

Výsledky přezkoumání a nápravných
opatření prováděných vedoucími
pracovníky jsou zaznamenány a tyto
záznamy jsou zachovány

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

Organizace provádí monitorování
zvýšeného dopadu nebo následků
posouzených hrozeb, zranitelností a
rizik společně ústících v
neakceptovatelnou úroveň rizika

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

Organizace provádí přezkoumávání,
zda je instalován pouze autorizovaný
software a licencované produkty

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

IN.244

Je kontrolováno naplňování
organizačního předpisu pro oblast
ochrany záznamů před ztrátou,
zničením, falšováním, neoprávněným
přístupem a neoprávněným vydáním

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

IN.245

Přístup organizace k řízení bezpečnosti
informací a její implementaci (tj. cíle

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě

IN.241

Úroveň 4:
Kvantitativně
řízené

Požadavek

IN.242

IN.243
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Kvalita řízení bezpečnosti
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

Požadavek

Způsob ověření

opatření, opatření, politiky, procesy a
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
postupy pro bezpečnost informací) je
nezávisle přezkoumán v naplánovaných ▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů
intervalech
Přístup organizace k řízení bezpečnosti
informací a její implementaci (tj. cíle
opatření, opatření, politiky, procesy a
postupy pro bezpečnost informací) je
nezávisle přezkoumán, když dojde k
významným změnám

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

Výsledky nezávislého přezkoumání by
měly být zaznamenány a oznámeny
managementu

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

Jsou zachovány záznamy o výsledcích
nezávislého přezkoumání

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

Opatření k eliminaci či zmírnění rizik
informačních služeb a systémů a jejich
dopadů jsou pravidelně
vyhodnocována

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

IN.250

Na základě vyhodnocení účinnosti
opatření k eliminaci či zmírnění rizik
informačních služeb a systémů jsou
upravovány postupy, procesy a
nástroje související se zajištění
informační bezpečnosti

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

IN.251

Proces řízení rizik bezpečnosti
informací je podle potřeby a
přiměřenosti trvale monitorován,
přezkoumáván a zlepšován.

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení

IN.246

IN.247

IN.248

IN.249

Úroveň 5:
Optimalizující
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Kvalita řízení bezpečnosti
Úroveň zralosti
procesů

ID
Požadavku

Požadavek

Způsob ověření
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

Na základě výsledků nezávislého
přezkoumání jsou zvážena nápravná
opatření k řešení zjištěných nedostatků

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

V případě zjištění nedostatků jsou
identifikovány příčiny nesouladu

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

IN.254

V případě zjištění nedostatků jsou
vyhodnocovány potřebu kroků k
dosažení souladu

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

IN.255

V případě zjištění nedostatků jsou
implementována příslušná nápravná
opatření

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

V případě zjištění nedostatků jsou
přezkoumána přijatá nápravná
opatření s cílem ověřit jejich
efektivnost a identifikovat jakékoliv
nedostatky nebo slabá místa

▪ Kontrola řídící dokumentace
▪ Kontrola na místě
▪ Kontrolní rozhovor s odpovědnými
pracovníky vedení
▪ Kontrola existující dokumentace
informačních služeb a systémů

IN.252

IN.253

IN.256
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