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Dokument vznikl v rámci Klíčové aktivity 3 projektu „Strategické řízení rozvoje elektronického 
zdravotnictví v resortu MZ“, kde účelem projektu bylo strategické řízení a vytvoření komplexního 
systému metodické podpory pro realizaci aktivit elektronizace zdravotnictví. Klíčová aktivita 3 byla pak 
zaměřena na zpracování metodik tvorby nástrojů pro implementaci Národní strategie elektronického 
zdravotnictví. Dokument odráží aktuální stav poznatků ke dni schválení 12.4.2019. Architektonické 
modely zpracovávané pro účel elektronizace zdravotnictví se v čase mohou vyvíjet a je tedy možné, že 
jsou k dispozici v aktuálnější podobě v úložišti architektonických modelů. Proto bude na stránkách 
www.nsez.cz uveřejněn odkaz na publikační vrstvu architektonických modelů, kde budou k dispozici vždy 
nejnovější uvolněné verze modelů. 
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1. NZIP - Národní zdravotnický informační portál 

1.1 Diagram: (VP) NZIP - Hledisko role, služby aplikace a data 

Subsystém: (VP) NZIP - Hledisko role, služby aplikace a data 

 
Účel 

• Poskytování informací veřejnosti a služeb zainteresovaným osobám na eZdravotnictví 

• Správa provozu portálu 

• Řízení kvality a aktuálnosti obsahu portálu 

 
Popis základní funkcionality 

Publikační funkce: 

• Řešení životních situací 

• Zvyšování zdravotní gramotnosti 

• Přehled poskytovatelů zdravotních služeb 

• Nástroje a nastavení 

• Dostupnost zdravotních služeb 

• Zdravotní stav a léčebný plán 

• Péče o vlastní zdravím Zdravotnická dokumentace 

• Nástroje elektronické ordinace 

• Služby pro poskytovatele zdravotních služeb 

• Služby pro pojistitele a zřizovatele 

• Služby správy obsahu portálu, procesů a katalogu služeb 

 
Dílčí podpůrné funkce zajišťují jednotlivé vrstvy architektury Národního Zdravotnického Informačního 
Portálu: 

• Vrstva publikovaného obsahu Národního Zdravotnického Informačního Portálu 

• Interní zdroje informací zprostředkované subsystémy IDRR 

• Resortní zdroje informací 

• Zdroje informací o zdraví 

• Zdroje informací Veřejné správy 

 
V nejvýše postavené vrstvě architektury NZIP jsou uvedeny pro jednotlivé uživatelské role a koncové 
služby 

Na střední vrstvé jsou uvedeny základní aplikační funkce: 

• Nepovinná registrace 

• Identifikace, Autentizace a Autorizace uživatele 

a moduly NZIP: 

• Veřejně dostupné informace 

• Privátní informace pro pacienty 

• Privátní informace pro zdravotnické pracovníky 

• Privátní informace pro poskytovatele zdravotních služeb 

• Privátní informace pro pověřené osoby 

 
Aplikační vrstva je doplněna o funkční komponenty správy provozu a obsahu: 

• Redakční systém obsahu RSNZIP 
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• Sdílené aplikační funkce NZIP 

• Správa NZIP 

 
Východiska  

• Zájem laické a odborné veřejnosti o relevantní informace z oblasti zdravotnictví 

• Zájem zainteresovaných osob o služby NZIP 

• Schválený věcný návrh zákona o elektronickém zdravotnictví 

• Realizovaný a rozvíjený projekt NZIP 

 
Principy a pravidla 

• Portál poskytuje relevantní a aktuální informace 

• Portál čerpá informace z interních i externích zdrojů 

• Za obsah odpovídá Výkonný a Vědecký výbor 

• Aktivity redakce obsahu koordinuje Řídící výbor 

• Portál poskytuje informační obsah a služby koncovým rolím dle jejich oprávnění 

• Portál vyžaduje podle povahy dat autentizaci osob vystupujících v koncových rolích 

 
Vazby - Interní spolupracující komponenty s důrazem na spolupráci 

• Zdroje informací o zdraví: Odborné informační zdroje subjektů zainteresovaných ve zdravotnictví, 
Veřejně dostupné informace na internetu, Informační zdroje o zahraniční spolupráci v oblasti 
eHealth a dále v oblasti zdrojů veřejné správy : Datové schránky, Portál občana, Práva a povinnosti z 
Portálu veřejné správy, a informace ze systému Základní registry. 

• Rezortní zdroje informací: subsystém Indikátory a kvalita zdravotnických služeb, Standardy 
elektronického zdravotnictví, Národní zdravotní registry, Systém zdravotnických prostředků, Portál 
ÚZIS, Sdílený lékový záznam a Systém evidence léčiv 

• Interní zdroje informací zprostředkované subsystémy IDRR: Otevřená data zdravotnictví, 
Autoritativní registry, Katalog služeb elektronického zdravotnictví, Registr práv a mandátů a modul 
Sdílení zdravotnické dokumentace, které jsou integrovány prostřednictvím Rezortního Datového 
Rozhraní 

• Zdroje informací veřejné správy 

 
Vazby - Externí konzumenti služeb subsystému  
 
Aktéři 
Tři hlavní aktéři, kteří se podílejí na definování, tvorbě a publikování informačního obsahu portálu: 

• Řídící výbor 

• Výkonný výbor 

• Vědecký výbor. 
 
Detailní zapojení do aktivit těchto aktérů je uvedeno na samostatném diagramu (BA) NZIP - Aktéři, role a 
redakce obsahu portálu. 
 
Byznys role 

Veřejnost, Pacient, Zdravotnický pracovník, Poskytovatel zdravotních služeb, Pověřené osoby a správci 
provozu a řízení obsahu portálu 
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Element Dostupnost zdravotních služeb 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Pacienta: 

• Elektronické objednání a časová a místní dostupnost 

• Elektronická konzultace zdravotního stavu 

Element Identifikace, Autentizace a Autorizace uživatele 

Služby elektronického zdravotnictví

Publikovaný obsah Národního Zdravotnického Informačního Portálu

Zdroje informací VSInterní zdroje informací zprostředkované subsytémy IDRR

Rezortní zdroje informací

Zdroje informací o zdraví

Národní Zdravotnický Informační Portál (NZIP)

Identifikace, Autentizace a Autorizace uživateleNepovinná registrace

Privátní informace pro
pacienty

Privátní informace pro
zdravotnické pracovníky

Privátní informace pro
poskytovatele zdravotních

služeb

Veřejně dostupné
informace

Redakční systém (RSNZIP)

Rezortní datové rozhraní (RDR)

Národní zdravotní
regis try (NRZ)

Sdílený lékový záznam
(ePreskripce,
eDispenzace)

Komunikační kanál
Datové schránky (ISDS)

Odborné informační
zdroje subjektů

za interesovaných ve
zdravotnictví

Portá l  občana (PO)

Sdílené aplikační funkce NZIP

Portál ÚZIS

Privátní část pro
pověřené osoby

Správa NZIP

Zdravotnický
pracovník

Pacient Poskytovatel
zdravotnických

služeb

Veřejnost Pověřená osoba

Regis tr práv a  mandátů
(RPM)

Kata log s lužeb
elektronického

zdravotnictví (KSeZ)

Otevřená data
zdravotnictví (ODZ)

Standardy elektronického zdravotnictví (SEZ)

Sdílení zdravotnické
dokumentace (SZD)

Informační Systém
Autori tativních Regis trů

(ISAR)

Dostupnost
zdravotních služeb

Zdravotní stav a
léčebný plán

Péče o vlastní
zdraví

Zdravotnická
dokumentace

Správce provozu a
úložišť portálu

Nástroje
elektronické

ordinace

Služby správy
obsahu portálu,

procesů a katalogu
služeb

Služby pro
pojistitele a
zřizovatele

Služby pro
poskytovatele

zdravotních služeb

Veřejně dostupné
informace na  internetu

Základní regis try

Informační zdroje o
zahraniční spolupráci  v

oblasti  eHealth
Systém evidence léčivSystém zdravotnických

prostředků

Práva a  povinnosti  z
Portá lu veřejné správy

(PVS)

Přehled poskytovatelů zdravotních služebŘešení životních situací Zvyšování zdravotní gramotnosti Nástroje a nastavení

Výkonný výbor

Řídící výbor

Vědecký výbor

Indikátory a  kva l i ta  zdravotních a  zdravotnických s lužeb
(IKZ)
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Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce zajišťující implementaci mechanismů autentizace a 
autorizace do uživatelského rozhraní portálu. Věcný záměr rozlišuje 
identifikaci fyzických osob dvojího typu: 

• Zdravotnického pracovníka (lékaře, nelékaře) - Tito pracovníci 
přistupují k centrálním službám elektronického zdravotnictví 
(ePreskripce, zdravotní pojišťovny, NZIS, ….) a také ke službám 
poskytovatelů zdravotních služeb při výměně zdravotnické 
dokumentace, ale i k řadě proprietárních systémů, výměnných sítí 
(eZpráva, ePACS,….) 

• Pacienti - Personifikovaný přístup ke zdravotní dokumentaci a 
k osobním záznamům a k centrálním službám elektronického 
zdravotnictví určené pacientům (případně fyzickými osobami 
s mandátem zastupování). 

Element Indikátory a kvalita zdravotních a zdravotnických služeb (IKZ) 

Typ ApplicationComponent 

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

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

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

• Funkce srovnání ukazatelů a trendů při poskytování zdravotnických 
služeb 

• Transformace a mapování ukazatelů hodnocení na indikátory 
elektronických služeb eZ 

Element Informační Systém Autoritativních Registrů (ISAR) 

Typ ApplicationComponent 

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

• Autoritativní registr pacientů (ARP) 

• Autoritativní registr zdravotnických pacientů (ARZP) 

• Autoritativní registr poskytovatelů zdravotních služeb (ARPZS) 

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

Element Informační zdroje o zahraniční spolupráci v oblasti eHealth 

Typ ApplicationComponent 

Popis Systémy obsahující informace o zahraniční spolupráci v oblasti 
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zdravotnictví. 

Element Interní zdroje informací zprostředkované subsytémy IDRR 

Typ Grouping 

Popis Soubor Interních zdrojů informací zprostředkovaných subsystémy IDRR 

Element Katalog služeb elektronického zdravotnictví (KSeZ) 

Typ ApplicationComponent 

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

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

Element Komunikační kanál Datové schránky (ISDS) 

Typ ApplicationComponent 

Popis ISVS pro zaručené doručení zpráv mezi subjekty. 

Element Národní zdravotní registry (NRZ) 

Typ ApplicationCollaboration 

Popis Základní informace o registrech 

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

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

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

 

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

 

Element Národní Zdravotnický Informační Portál (NZIP) 

http://www.opengroup.org/soa/source-book/gov/index.htm
https://www.uzis.cz/registry
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Typ ApplicationComponent 

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

 

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

 

Zahrnuje procesy 

• strategické řízení NZIP, 

• zdroje a financování, 

• řízení vztahů s partnery, 

• vlastní proces tvorby obsahu NZIP, 

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

• zajištění technické správy a provozu. 

Element Nástroje a nastavení 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Veřejnost: 

• Nastavení parametrů vyhledávání a zdrojů informací 

• Rozcestník, navigace a HealthBot 

• Konzultace zdravotního stavu 

• Chci být informován o 

• Zdravotnické mobilní aplikace 

• Otevřená data zdravotnictví a jejich analýza 

Element Nástroje elektronické ordinace 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Zdravotnického pracovníka: 

• Nahlížení do zdravotnické dokumentace 

• Nahlížení a správa autoritativních údajů pacienta 

• ePreskripce, eDispezace, eNeschopenka 

• Žádanky na specializovaná vyšetření 

• Objednávky a rezervace 
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Element Nepovinná registrace 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce zajišťující registraci uživatele, zejména se jedná o získání 
kontaktního mailu v případě, že uživatel chce využívat služby zasílání 
notifikací o změnách v publikovaném obsahu NZIP 

Element Odborné informační zdroje subjektů zainteresovaných ve zdravotnictví 

Typ ApplicationComponent 

Popis Odborné české či zahraniční oficiální informační zdroje subjektů 
zainteresovaných ve zdravotnictví 

Element Otevřená data zdravotnictví (ODZ) 

Typ ApplicationComponent 

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

Element Pacient 

Typ BusinessRole 

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

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

Dostupnost zdravotních služeb 

• Elektronické objednání a časová a místní dostupnost ZP a PZS 

• Elektronická konzultace zdravotního stavu 

Zdravotní stav a léčebná plán 

• Přístup k osobním zdravotním záznamům 

• Mandát pro zastupování a oprávnění nahlížení do zdravotnické 
dokumentace 

• Osobní účet ve fondu plátců a úhrad 

Péče o vlastní zdraví 

• Zdravotní rizika pacienta 

• Program péče pro chronicky nemocné 

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

• Rolí poskytující údaje pro přístup ke zdravotnické dokumentaci a 

• Žádajícím o přístup ke své zdravotnické dokumentaci 

Zdravotnická dokumentace 



 

11 

 

• Index zdravotnické dokumentace 

• Emergency záznam pacienta 

 

Element Péče o vlastní zdraví 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Pacienta: 

• Zdravotní rizika pro konkrétního pacienta 

• Program péče pro chronicky nemocné 

Element Portál občana (PO) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém veřejné správy pro občany. 

Element Portál ÚZIS 

Typ ApplicationComponent 

Popis Ústřední portál Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 

Element Poskytovatel zdravotnických služeb 

Typ BusinessRole 

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

Element Pověřená osoba 

Typ BusinessRole 

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

 

Na portálu NZIP využívá Pověřená osoba služeb v následujících oblastech: 
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• Služby účtů pojištěnců 

• Služby pro zřizovatele zdravotnických zařízení 

Element Práva a povinnosti z Portálu veřejné správy (PVS) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Obecné informace o právech a povinnostech občana ve vztahu k jeho roli 
pacient 

Element Přehled poskytovatelů zdravotních služeb 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Veřejnost: 

• Vyhledání lékaře a terapeuta 

• Vyhledání zdravotnického zařízení 

• Vyhledání lékárny a zdravotnických potřeb 

Element Privátní část pro pověřené osoby 

Typ ApplicationComponent 

Popis Aplikační modul zajišťující přístup k neveřejným informacím pro pověřené 
osoby po předchozí identifikaci a autentizaci 

Element Privátní informace pro pacienty 

Typ ApplicationComponent 

Popis Modul zajišťující publikování obsahu pro uživatelské role zdravotnické 
pracovníky 

Element Privátní informace pro poskytovatele zdravotních služeb 

Typ ApplicationComponent 

Popis Aplikační modul zajišťující přístup k neveřejným informacím pro 
poskytovatele zdravotních služeb po předchozí identifikaci a autentizaci 

Element Privátní informace pro zdravotnické pracovníky 

Typ ApplicationComponent 

Popis Aplikační modul zajišťující přístup k neveřejným informacím pro 
zdravotnické pracovníky po předchozí identifikaci a autentizaci  

Element Publikovaný obsah Národního Zdravotnického Informačního Portálu 

Typ Grouping 

Popis Soubor byznys služeb a aplikačních funkcí a komponent potřebných pro 
tvorbu obsahu a provozování NZIP 
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Element Redakční systém (RSNZIP) 

Typ ApplicationComponent 

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

Element Registr práv a mandátů (RPM) 

Typ ApplicationComponent 

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

Element Řešení životních situací 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Veřejnost: 

• jsem v nouzi 

• trpím onemocněním 

• jdu na vyšetření 

• jak probíhá léčba 

Element Rezortní datové rozhraní (RDR) 

Typ ApplicationComponent 

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

Element Rezortní zdroje informací 

Typ Grouping 

Popis Sobor informačních zdrojů rezortu zdravotnictví 

Element Řídící výbor 

Typ BusinessActor 

Popis Řídící výbor NZIP vykonává roli Strategického řízení NZIP a sestává z 
následujících aktérů/členů: 

• Ministr zdravotnictví 

• Náměstek ministra pro zdravotní péči 

• Zástupce ÚZIS 

• Zástupce NLK 

• Zástupce SZÚ 

• Ředitel NCeZ 
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• Předseda VR MZČR 

• Předseda EK MZČR 

• Odborník lékař(i) 

• Zástupce veřejnosti 

• ev. další náměstci ministra zdravotnictví 

• a další osoby, které mohou být do řídícího výboru NZIP přizvány 

Element Sdílené aplikační funkce NZIP 

Typ ApplicationComponent 

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

Element Sdílení zdravotnické dokumentace (SZD) 

Typ ApplicationComponent 

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

Element Sdílený lékový záznam (ePreskripce, eDispenzace) 

Typ ApplicationComponent 

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

Element Služby elektronického zdravotnictví 

Typ BusinessService 

Popis Soubor koncových (byznys) služeb elektronického zdravotnictví poskytovaný 
na Národním Zdravotnickém Informačním Portále. Hlavní skupiny služeb 
jsou následující: 

• Řešení životních situací 

• Zvyšování zdravotní gramotnosti 

• Přehled poskytovatelů zdravotních služeb 

• Nástroje a nastavení 

• Dostupnost zdravotních služeb 

• Zdravotní stav a léčebný plán 

• Péče o vlastní zdraví 

• Zdravotnická dokumentace 

• Nástroje elektronické ordinace 
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• Služby pro poskytovatele zdravotních služeb 

• Služby pro pojistitele a zřizovatele 

• Služby správy obsahu portálu, procesů a katalogu služeb 

Element Služby pro pojistitele a zřizovatele 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Pověřené osoby: 

• Služby účtů pojištěnců 

• Služby pro zřizovatele zdravotnických zařízení 

Element Služby pro poskytovatele zdravotních služeb 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Poskytovatele zdravotnických služeb: 

• Standardy elektronického zdravotnictví 

• Centrální služby a Architektura PZS 

• Metodické a certifikační služby pro poskytovatele 

• Sdílení doporučených klinických postupů 

• Hodnocení a kvalita služeb poskytovatelů 

• Publikace časové dostupnosti péče 

Element Služby správy obsahu portálu, procesů a katalogu služeb 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Správce provozu a obsahu portálu: 

• Služby redakčního systému 

• Metodické řízení subjektů zainteresovaných na zdravotní péči 

• Správa katalogu služeb ve zdravotnictví 

Element Správa NZIP 

Typ ApplicationComponent 

Popis Aplikační komponenta zajišťující funkce pro výkon správy NZIP. 

Element Správce provozu a úložišť portálu 

Typ BusinessRole 

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

 

Na portálu NZIP využívá Správce provozu služeb v následujících oblastech: 

• Služby redakčního systému portálu, 

• Metodické řízení subjektů zainteresovaných na zdravotní péči, 

• Správa katalogu služeb ve zdravotnictví 

Element Standardy elektronického zdravotnictví (SEZ) 

Typ ApplicationComponent 

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

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

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

• Spolupráci s národními a mezinárodními organizacemi vyvíjejícími 
standardy. 

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

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

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

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

• Zajišťovat systém správy standardů a číselníků pro vedení eZD. 

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

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

Element Systém zdravotnických prostředků 

Typ ApplicationComponent 
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Popis Informační systém provozuje SÚKL na adrese 
http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky 

Element Vědecký výbor 

Typ BusinessActor 

Popis Vědecký výbor, který poskytuje spolehlivé vědecké podklady a upozorňuje 
na vznikající problémy proto, aby byla zajištěna co nejvyšší úroveň ochrany 
životního prostředí a zdraví, a který se řídí třemi základními zásadami: 
excelence, nezávislost a transparentnost. 

 

Vědecký výbor může mít zástupce z oblastí: 

• bezpečnost spotřebitele 

• zdravotní a environmentální rizika 

• vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika 

 

Uvedené oblasti, mezi jejichž členy najdeme významné vědce, vyhodnocují 
vědecké údaje a posuzují možná rizika například u těchto látek a výrobků: 

• bezpečnost kosmetických přísad (v barvách na vlasy, parfémech, 
soláriích, UV filtrech) 

• potenciální rizika fluoridů v pitné vodě 

• bezpečnost zubního amalgámu a alternativních materiálů na opravu 
zubů 

• bezpečnost nanomateriálů 

• návykovost tabákových příměsí 

 

Jiná jejich stanoviska se zabývat účinky na zdraví v těchto oblastech: 

• elektromagnetická pole 

• bezpečnostní skenery užívané ke kontrole cestujících 

• výskyt rtuti v určitých energeticky úsporných žárovkách 

• environmentální a zdravotní rizika, která představuje ochuzený uran 

• zdravotnické prostředky 

 

Spolehlivý soubor vnitřních mechanismů Vědeckého výboru zároveň 
garantuje nezávislost vědecké práce a zabraňuje podjatosti z 
hospodářských, sociálních či jiných nevědeckých důvodů. Zvláštní pozornost 
je pak věnována sdělování výsledků práce výborů. S jejich závěry je 
obeznámena vědecká obec i zúčastněné strany a veřejně publikovatelné 
informace se poskytují zainteresovaným rolím na Národním Zdravotnickém 
Informačním Portálu. 
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Element Veřejně dostupné informace 

Typ ApplicationComponent 

Popis Aplikační modul zajišťující publikaci veřejně dostupných infrormací. 

Element Veřejně dostupné informace na internetu 

Typ ApplicationComponent 

Popis Celý veřejný obsah internetu, který může být zdrojem libovolných informací 
pro tvorbu obsahu NZIP 

Element Veřejnost 

Typ BusinessRole 

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

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

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

Řešení životních situací 

• Jsem v nouzi 

• Trpím onemocněním 

• Jdu na vyšetření 

• Jak probíhá léčba 

Zvyšování zdravotní gramotnosti 

• Podpora zdraví a dostupné preventivní programy 

• Poradna 

Přehled poskytovatelů zdravotních služeb 

• Vyhledání lékaře a terapeuta 

• Vyhledání zdravotnického zařízení 

• Vyhledání lékárny a prodejny zdravotnických potřeb 

Nástroje a nastavení 

• Vyhledávání a zdroje informací 

• Rozcestník, navigace a HealthBot 
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• Konzultace zdravotního stavu s lékařem 

• Chci být informován o 

• Zdravotnické mobilní aplikace 

• Otevřená data zdravotnictví a jejich analýza 

Element Výkonný výbor 

Typ BusinessActor 

Popis Předseda Výkonného výboru - řízení VV (bude složen z řídicích manažerů a 
rozhodujícím způsobem ovlivní průběh a směrování projektu na každodenní 
bázi), VV zajišťuje koordinaci projektových manažerů, zdrojů, ekonomiku a 
zároveň realizuje / posuzuje požadavky Redakční rady. 

 

Navržení členové/aktéři: 

• Vedoucí Odboru evropských fondů a investičního rozvoje (EFI) 

• Koordinátor NZIP 

• Projektový manažer 

• Manažer kvality 

• Předseda redakční rady 

• Zástupce ÚZIS 

Element Základní registry 

Typ ApplicationComponent 

Popis Systém základních registrů obsahuje následující registry: 

 

Registr osob (správcem je Český statistický úřad) 

Obsahuje údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách 
nebo orgánech veřejné moci. 

 

Registr obyvatel (správcem je Ministerstvo vnitra) 

Obsahuje aktuální referenční údaje o všech občanech ČR, cizincích s 
povolením k pobytu v ČR, cizincích, kterým byl na území ČR udělen azyl 
nebo doplňková ochrana a jiných fyzických osobách, o nichž jiný právní 
předpis stanoví, že budou vedeny v registru obyvatel. 

 

Registr územní identifikace adres a nemovitostí (správcem je Český úřad 
zeměměřický a katastrální) 

Obsahuje údaje o základních územních prvcích, např. území státu, krajů, 
obcí nebo částí obcí, parcel či ulic. 
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Registr práv a povinností (správcem je Ministerstvo vnitra) 

Obsahuje údaje o působnosti orgánů veřejné moci, právech a povinnostech 
osob. 

 

Informační systém základních registrů (správcem je Správa základních 
registrů) 

V jeho rámci čtyři základní registry fungují. Provozuje jej Správa základních 
registrů. 

 

ORG - převodník (správcem je Úřad pro ochranu osobních údajů) 

Klíčový projekt pro ochranu osobních údajů v registrech; díky převodníku 
identifikátorů už není možné získat o obyvatelích informace prakticky z 
každého informačního systému veřejné správy pouze se znalostí jednoho 
identifikátoru. 

Element Zdravotní stav a léčebný plán 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Pacienta: 

• Přístup k osobním zdravotním záznamům 

• Udělení mandátu pro zastupování a oprávnění nahlížení do ZD 

• Osobní účet ve fondu plátců a úhrad 

Element Zdravotnická dokumentace 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Zdravotnického pracovníka: 

• Index zdravotnické dokumentace 

• Emergency záznam pacienta 

Element Zdravotnický pracovník 

Typ BusinessRole 

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

Na portálu NZIP se jedná využívání služeb v následujících oblastech: 
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Zdravotnická dokumentace 

• Index zdravotnické dokumentace (IZD) 

• Emergency záznam pacienta (EMZ) 

Elektronické nástroje ordinace 

• Nahlížení do zdravotnické dokumentace 

• Nahlížení a správa autoritativních údajů pacienta 

• Náhled do ePreskripce, eDispenzace a eNeschopenky 

• Žádanky na specializovaná vyšetření 

• Objednávky a rezervace 

 

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

Element Zdroje informací o zdraví 

Typ Grouping 

Popis Soubor zdrojů informací veřejného a odborného charakteru získávaný z 
internetu nebo od subjektů zainteresovaných ve zdravotnictví 

Element Zdroje informací VS 

Typ Grouping 

Popis Soubor zdrojů informací z Veřejné správy 

Element Zvyšování zdravotní gramotnosti 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Veřejnost: 

• Podpora zdraví a dostupné preventivní programy 

• Poradna 

1.2 Diagram: (BA) NZIP - Aktéři, role a redakce obsahu portálu 

Subsystém: (BA) NZIP - Aktéři, role a redakce obsahu portálu 

Pracovní verze (draft) 
 
Účel 
Diagram popisuje organizační strukturu a role zapojené do strategie řízení, zajišťování zdrojů a 
financování, řízení vztahů s partnery, procesů tvorby obsahu a poskytování informací v rámci řízení 
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obsahu Národního Zdravotního Informačního Portálu a zajištění jeho technické správy a provozu. Dále 
jsou zobrazeny hlavní vazby na funkce aplikačního modulu Redakční systém. 
 
Popis základní funkcionality 

Podporu procesů Strategické řízení, Zdroje a financování, Řízení vztahu s partnery, Tvorbu obsahu a 
Poskytování informací zajišťuje modul Redakční systém NZIP následujícími aplikačními funkcemi: 

• Metodika sběru, tvorby a publikování obsahu 

• Finanční řízení 

• Sběr a harvesting externích informací 

• Workflow pro tvorbu obsahu, publikaci dat a informací 

• Redakční plán a schvalování publikace informací 

• Nastavení vizuálních stylů 

• Nastavení struktury webu 

 
Východiska  

• Národní strategie elektronického zdravotnictví 

• Národní stratefie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí 

• Akční plán strategie eZdravotnictví 

• eH Action Plan 2012-2020 

• Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020 

• Technická správa a provoz důsledně dodržuje shodu s platnými předpisy upravujícími nakládání se 
zdravotnickou dokumentací pacientů 

• Technická správa a provoz zajišťuje ochranu osobních a citlivých zdravotnických informací dle 
nařízení GDPR a zajišťuje shodu s požadavky na kybernetickou bezpečnost 

• řídící výbor aktivně zajišťuje strategické řízení a rozvoj NZIP 

• Výkonný výbor zajišťuje finanční řízení, koordinaci partnerů, řízení zdrojů a aktivit, řízení kvality 
obsahu a řízení redakční rady 

• Manažer komunikace zajišťuje PR a marketing NZIP 

• Odborná veřejnost poskytuje relevantní a přesné informace 

 
Principy a pravidla 

• Aktéři jsou organizováni v rámci jednotlivých výborů 

• Redakční rada odpovídá za kvalitu a aktuálnost informací 

• Koncové role přistupují k aplikačním funkcím po úspěšné autentizaci a na základě předem 
nastavených oprávnění 

• Správa provozu je oddělena od správy obsahu 

• Redakční systém používá společné sdílené úložiště s historií a verzováním obsahu 

• Pro výkon aktivit všech aktérů a rolí se využívá workflow, které je předem nastavené podle metodiky 
a předepsaných pravidel pro správu obsahu 

 
Vazby - Interní spolupracující komponenty s důrazem na spolupráci 

• Subsystém NZIP do kterého je Redakční systém začleněn 

 
Vazby - Externí konzumenti služeb subsystému 

 
Aktéři 
Řídící výbor: 
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• Ministr zdravotnictví 

• Náměstek ministra pro zdravotní péči 

• Zástupce ÚZIS 

• Zástupce NLK 

• Zástupce SZÚ 

• Ředitel NCeZ 

• Předseda VR MZČR 

• Předseda EK MZČR 

• Odborník lékař(i) 

• Zástupce veřejnosti 

• ev. další náměstci ministra zdravotnictví 

• a další osoby, které mohou být do řídícího výboru NZIP přizvány 

Výkonný výbor: 

• Vedoucí Odboru evropských fondů a investičního rozvoje (EFI) 

• Koordinátor NZIP 

• Projektový manažer 

• Manažer kvality 

• Předseda redakční rady 

• Zástupce ÚZIS 

Individuální a specifičtí aktéři: 

• Redakční rada 

• Manažer komunikace 

• Odborná veřejnost 

• Technický správce NZIP 

 
Byznys role 

• Hlavní řídící role 

• Finanční řízení projektu OPZ 

• Koordinační role NZIP 

• Řízení zdrojů a aktivit 

• Role řízení kvality obsahu 

• Redakční rada 

• PR a Marketing 

• Poskytovatelé informací 

• Správce provozu a obsahu portálu 
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Element (CMS) Úložiště obsahu NZIP 

Typ DataObject 

Popis Uložiště obsahu portálu NZIP (Content Management system) 

Element (WF) Pracovní postupy správy obsahu NZIP 

Typ DataObject 

Popis Repository pracovních postupů pro podporu řízení a výkonu procesů tvorby 
a publikování obsahu portálu NZIP (WorkFlow) 

Element Dohled nad činnostmi 

Typ BusinessProcess 

Popis Proces zajišťující dohled nad činnostmi spojenými s tvorbou obsahu portálu 

Element Editor 

Typ BusinessRole 

Výkonný výbor

Koordinátor NZIPOdbor evropských fondů a

investičního rozvoje (EFI)

Projektový manažer Manažer kvality Předseda

redakční rady

Zástupce

ÚZIS

MZČR / NMMZČR / NM

Procesy tvorby obsahu NZIP

Schvalování a

publikace

obsahu do

NZIP

Sběr a třídění informací

Redakční

plán
Redakce obsahu

Kontrolní a

hodnotící proces

Rozvoj

komunikace s

cílovými

skupinami

Posouzení

důvěryhodnosti a

kvality

zpracování

Ukazatele

plnění

Plán alokace

zdrojů

Řízení vztahů s partnery

Identifikace

zdrojů

Kontakty a

aktivity

Řízení vztahů s poskytovateli

informací

Řízení vztahů se vzdělávacími

institucemi

Strategické řídící dokumenty určující cíle a směr rozvoje zdravotnictví

Národní strategie ochrany 

a podpory zdraví a 

prevence nemocí

eHealth Action Plan 

2012-2020: Innovative 

healthcare for the 21st 

century

Akční plán strategie 

elektronického 

zdravotnictví

Hlavní řídící role

(řídící výbor)

Redakční rada NZIP

MZČR / Náměstek

pro zdravotní péči

ÚZIS

Koordinační role NZIP

Koordinační

tým

Odborná veřejnost

Poskytování informací

Odborná stanoviska a

články

Recenze

Statistická data ÚZIS

Open data

Redakční rada

Šéfredaktor Koordinátor

obsahu

Vedoucí

webstudia

Editor

Řídící výbor

Ředitel

NCeZ

Předseda VR

MZČR

Předseda EK

MZČR

Odborník

lékař

Zástupce

veřejnosti

Strategické řízení NZIP

Dohled nad činnostmi

Schválení měsíčního

rámce činností

Zajištění zdrojů

Stanovení cílů

Technický správce NZIP

Zajištění technické správy a
provozu

Zajištění Kybernetické

bezpečnosti a GDPR

Provoz infrastruktury NZIP

Správa přístupových oprávnění

Rozvoj redakčního systému ve

shodě s Architekturou

eZdravotnictví

Zdroje a financování

Kontrola a dohled na

shodu s podmínkami

OPZ

Koordinace projektů

financovaných z EU

Finanční řízení (OPZ)

Finanční řízení

projektu OPZ

Řízení zdrojů a

aktivit

Role řízení kvality

obsahu

Poskytovatelé

informací

PR a

Marketing

Manažer komunikace

Vědecký výbor

MZČR / NMMinistr

zdravotnictví

NLK SZÚ

MZČR

ÚZIS

Kompetence

Redakční systém (RSNZIP)

Workflow pro tvorbu obsahu, publikaci dat a informací

Redakční plán a schvalování publikace obsahu Nastavení struktury

webu

Nastavení vizuálních

stylů

(CMS) Úložiště obsahu NZIP (WF) Pracovní postupy

správy obsahu NZIP

Metodika sběru, tvorby a

publikování obsahu NZIP

Sběr a harvesting externích informacíFunkce finančního řízení

Rozhraní integrované

správy NZIP

Služby správy

Redakčního Systému

NZIP

Národní strategie

elektronického zdravotnictví

Strategický rámec rozvoje

veřejné správy České

republiky pro období 2014 –

2020

Pracovní verze (draft)

Správce provozu a

úložišť portálu
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Popis Editor - koriguje poskytnuté příspěvky. 

Element Finanční řízení (OPZ) 

Typ BusinessProcess 

Popis Procesy zajišťující finanční řízení 

Element Finanční řízení projektu OPZ 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující finanční řízení 

Element Funkce finančního řízení 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce pro podporu finančního řízení 

Element Hlavní řídící role (řídící výbor) 

Typ BusinessRole 

Popis Role sdružující řídící role do výboru  

Element Identifikace zdrojů 

Typ BusinessProcess 

Popis Procesy zajišťující identifikaci zdrojů 

Element Kontakty a aktivity 

Typ BusinessProcess 

Popis Procesy zajišťující získávání kontaktů a provádění aktivit s nimi spojených 

Element Kontrola a dohled na shodu s podmínkami OPZ 

Typ BusinessProcess 

Popis Procesy zajišťující kontrolu a dohled nad shodou s podmínkami Operačního 
programu 

Element Kontrolní a hodnotící proces 

Typ BusinessProcess 

Popis Procesy zajišťující kontrolu a hodnocení obsahu portálu 

Element Koordinace projektů financovaných z EU 

Typ BusinessProcess 

Popis Procesy zajišťující koordinaci projektů financovaných z EU. 
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Element Koordinační role NZIP 

Typ BusinessRole 

Popis Role, jejímž cílem je koordinovat aktivity skupin a rolí osob 
zainteresovaných na tvorbě obsahu NZIP 

Element Koordinační tým 

Typ BusinessRole 

Popis Tým zajišťující koordinaci aktivit 

Element Koordinátor NZIP 

Typ BusinessActor 

Popis Koordinátor NZIP - řídí a dojednává vztahy s partnery, vzdělávacími 
institucemi, dodavateli obsahu a dílčích služeb, identifikuje zdroje obsahu, 
kontroluje plnění dle redakčního plánu (pracovník MZ). 

Element Koordinátor obsahu 

Typ BusinessRole 

Popis Koordinátor obsahu - koordinuje publikační činnost a návaznosti příspěvků, 
hlídá transparentnost a konflikt zájmů, začleňuje příspěvky do správné 
struktury. 

Element Manažer komunikace 

Typ BusinessActor 

Popis Manažer komunikace - odpovídá za PR aktivity spojené s propagací obsahu 
a dopadů obsahu na cílové skupiny, zejména ve vztahu k naplňování úlohy 
portálu ve vztahu k AP Z2020. 

Element Manažer kvality 

Typ BusinessActor 

Popis Manažer kvality obsahu - posuzuje důvěryhodnost a kvalitu zpracování, 
nastavuje kontrolní a hodnotící procesy, odpovídá i za hodnocení 
informačních zdrojů, zpřístupňovaných portálem. 

Element Metodika sběru, tvorby a publikování obsahu NZIP 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce pro podporu tvorby metodiky pro sběr, tvorbu a 
publikování obsahu portálu. 

Element Ministr zdravotnictví 

Typ BusinessActor 
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Popis Vrcholová role řídící rezort zdravotnictví 

Element MZČR / Náměstek pro zdravotní péči 

Typ BusinessActor 

Popis MZ ČR odpovídá za vytvoření chráněného komunikačního kanálu mezi 
pacienty a poskytovateli zdravotních služeb a nastavení uživatelsky 
přívětivého prostředí usnadňující přístup ke zdravotním službám.  

Nejpodstatněji a nezastupitelnou úlohou ministerstva je získání a udržování 
týmu odborných editorů a získání konsensuálního a důvěryhodného zdroje 
informací nejen pro pacienty, ale i pro odbornou veřejnost. 

Řídící a organizační struktura je navržena tak, aby pokryla řízení celého 
týmu sestávajících z více účastníků, každý s jinými motivacemi a zároveň 
garantovala důvěryhodnost obsahu a služeb portálu Ministerstva 
zdravotnictví. 

 

Role, které musí podléhat přímému řízení ministerstva: 

    - MZ odpovídá za správu finančních prostředků. Kontrola finančních toků 
je podmínkou důvěryhodnosti a nestrannosti, resp. jasného zachování 
pozice portálu jako zdroje informací, garantovaného státem, resp. 
ministerstvem – není to portál, svěřený do správy jiné organizaci, "o všem 
podstatném se vždy rozhoduje na ministerstvu“. Lze využívat služby 
externích subjektů (organizačních složek), které umožní flexibilní řízení 
rozvoje portálu. Z toho důvodu má být MZ hlavním žadatelem a příjemcem 
dotace. Z dobrých důvodů je účelné partnerství s ÚZIS, aby tato organizace 
mohla zajišťovat zejména činnost technického správce, služby WEB studia, a 
některé části obsahu. 

    - MZ obsazuje pozice všech manažerů projektu prostřednictvím výborů, 
aby zajistilo důvěryhodnost projektu a poskytovaných informací. 

    - Jde zejména o manažery Předseda ŘV a VV a Redakční rady, manažer 
komunikace, finanční manažer, koordinátor NZIP – 6 pozic. 

  

MZ může některé role outsourcovat z organizací ve své působnosti, z 
komerčních subjektů či např. odborných společností. Pravidla: 

    - Externí jmenovaní manažeři mohou reprezentovat protichůdné zájmy, 
které musí být vyvažovány - nesmí být tedy pořízeni od jediného externího 
subjektu. 

    - Externí subjekt se musí řídit pravidly a pokyny řídicích manažerů. (Ve fázi 
kdy je projekt financovaný z OPZ schválen už je nemožné měnit partnery 
nedodržující pravidla a neplnící termíny.) 

 

Obecně platí, že nelze outsourcovat role garantující nezastupitelnou úlohou 
ministerstva. 
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Předseda Řídicího výboru - řízení ŘV (bude složen za zástupců dalších 
organizací a rozhodovat o náplni portálu a schvalovat předložené materiály 
Výkonným výborem), sponzor projektu, náměstek ministra. 

Element MZČR / NM 

Typ BusinessActor 

Popis Náměstek ministra zdravotnictví 

Element MZČR / NM 

Typ BusinessActor 

Popis Náměstek ministra zdravotnictví 

Element MZČR / NM 

Typ BusinessActor 

Popis Náměstek ministra zdravotnictví 

Element Národní strategie elektronického zdravotnictví 

Typ BusinessObject 

Popis Národní strategie elektronického zdravotnictví 

Element Nastavení struktury webu 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce pro podporu pro nastavení struktury obsahu portálu 

Element Nastavení vizuálních stylů 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce pro podporu pro nastavení vizuálního stylu portálu 

Element NLK 

Typ BusinessActor 

Popis Národní lékařská knihovna 

Element Odbor evropských fondů a investičního rozvoje (EFI) 

Typ BusinessActor 

Popis Finanční manažer - zástupce MZ/EFI, finanční správa a řízení a administrace 
projektu z OPZ. Podílí se na specifikaci žádosti na OPZ, komunikuje s MPSV. 

Element Odborná stanoviska a články 

Typ BusinessObject 
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Popis Stanoviska a články publikované odbornou veřejností 

Element Odborná veřejnost 

Typ BusinessActor 

Popis Skupina osob, které jsou odborníky ve zdravotnictví nikoliv však laická 
veřejnost 

Element Odborník lékař 

Typ BusinessActor 

Popis Odborný lékař 

Element Open data 

Typ BusinessObject 

Popis Otevřená data (anglicky Open data) jsou informace a data zveřejněná na 
internetu, která jsou úplná, snadno dostupná, strojově čitelná, používající 
standardy s volně dostupnou specifikací, zpřístupněná za jasně 
definovaných podmínek užití dat s minimem omezení a dostupná 
uživatelům při vynaložení minima možných nákladů 

Element Plán alokace zdrojů 

Typ BusinessProcess 

Popis Procesy zajišťující tvorbu plánu alokace potřebných zdrojů 

Element Poskytování informací 

Typ BusinessProcess 

Popis Proces zajišťující poskytování relevantních informací 

Element Poskytovatelé informací 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující poskytování informací 

Element Posouzení důvěryhodnosti a kvality zpracování 

Typ BusinessProcess 

Popis Procesy zajišťující důvěryhodnost a kvalitu zpracování obsahu portálu 

Element PR a Marketing 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující marketing 

Element Předseda EK MZČR 
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Typ BusinessActor 

Popis Vrcholová role etické komise ministerstva zdravotnictví 

Element Předseda redakční rady 

Typ BusinessActor 

Popis Předseda Redakční rady (může být šéfredaktor) bude odpovědný zástupce 
MZ - řízení Redakční rady NZIP - tato činnost nesmí upřednostňovat zájmy 
jednotlivých organizací, musí být nestranná a posuzovat záměry v kontextu 
zejména publicity a záměrů jednotlivých akčních plánů strategie Zdraví 
2020. Důvěryhodnost této rady je nezbytnou podmínkou pro realizaci 
portálu. 

Element Předseda VR MZČR 

Typ BusinessActor 

Popis Vrcholová role vědecké rady ministerstva zdravotnictví 

Element Procesy tvorby obsahu NZIP 

Typ BusinessProcess 

Popis Procesy zajišťující tvorbu obsahu portálu 

Element Projektový manažer 

Typ BusinessActor 

Popis EXT - projektový manažer - klíčová role řídicí procesy tvorby obsahu NZIP, 
nastavuje procesy mezi jednotlivými aktéry a skupinami, profesionál 
EXTERNISTA. 

Element Provoz infrastruktury NZIP 

Typ BusinessProcess 

Popis Procesy zajišťující provoz infrastruktury portálu 

Element Recenze 

Typ BusinessObject 

Popis Písemný kritický posudek vědeckého díla, jehož autorem je recenzent. 
Recenze může být určena k publikaci, anebo naopak jako podklad 
recenzního řízení, v němž se o publikaci rozhoduje  

Element Redakce obsahu 

Typ BusinessProcess 

Popis Redakce zajišťující dohled nad obsahem portálu  

Element Redakční plán 
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Typ BusinessProcess 

Popis Plán redakce obsahu portálu. 

Element Redakční plán a schvalování publikace obsahu 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce pro podporu tvorby redakčního plánu a schvalování 
publikace obsahu 

Element Redakční rada 

Typ BusinessRole 

Popis Roli Redakční rady tvoří tyto dílčí role: 

• Šéfredaktor 

• Koordinátor obsahu 

• Editor 

• Vedoucí webstudia 

Element Redakční rada NZIP 

Typ BusinessActor 

Popis Uskupení rolí odpovídajících za redakci obsahu portálu 

Element Redakční systém (RSNZIP) 

Typ ApplicationComponent 

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

Element Ředitel NCeZ 

Typ BusinessActor 

Popis Vrcholová řídící role Národního centra eZdravotnictví 

Element Řídící výbor 

Typ BusinessActor 

Popis Řídící výbor NZIP vykonává roli Strategického řízení NZIP a sestává z 
následujících aktérů/členů: 

• Ministr zdravotnictví 

• Náměstek ministra pro zdravotní péči 

• Zástupce ÚZIS 

• Zástupce NLK 

• Zástupce SZÚ 
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• Ředitel NCeZ 

• Předseda VR MZČR 

• Předseda EK MZČR 

• Odborník lékař(i) 

• Zástupce veřejnosti 

• ev. další náměstci ministra zdravotnictví 

• a další osoby, které mohou být do řídícího výboru NZIP přizvány 

Element Řízení vztahů s partnery 

Typ BusinessProcess 

Popis Procesy zajišťující řízení vztahů s partnery 

Element Řízení vztahů s poskytovateli informací 

Typ BusinessProcess 

Popis Procesy zajišťující řízení vztahů s poskytovateli dat a informací pro tvorbu 
obsahu portálu. 

Element Řízení vztahů se vzdělávacími institucemi 

Typ BusinessProcess 

Popis Procesy zajišťující řízení vztahů se vzdělávacími institucemi za účelem 
získávání informací pro tvorbu obsahu portálu 

Element Řízení zdrojů a aktivit 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující řízení zdrojů a aktivit 

Element Role řízení kvality obsahu 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující řízení kvality obsahu portálu 

Element Rozhraní integrované správy NZIP 

Typ ApplicationInterface 

Popis Aplikační rozhraní pro integrovanou správu portálu 

Element Rozvoj komunikace s cílovými skupinami 

Typ BusinessProcess 

Popis Procesy zajišťující komunikaci s cílovými skupinami participujícími na tvorbě 
obsahu portálu 
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Element Rozvoj redakčního systému ve shodě s Architekturou eZdravotnictví 

Typ BusinessProcess 

Popis Procesy zajišťující rozvoje radakčního systému v souladu s architekturou 
eZdravotnictví 

Element Sběr a harvesting externích informací 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce pro podporu pro sběr a vytěžování informací 

Element Sběr a třídění informací 

Typ BusinessProcess 

Popis Procesy zajišťující sběr a třídění informací pro tvorbu obsahu portálu 

Element Schválení měsíčního rámce činností 

Typ BusinessProcess 

Popis Proces zajišťující schválení rámce činností 

Element Schvalování a publikace obsahu do NZIP 

Typ BusinessProcess 

Popis Procesy zajišťující schvalování a publikaci obsahu portálu 

Element Šéfredaktor 

Typ BusinessRole 

Popis Šéfredaktor - rozhoduje o naplňování redakčního plánu, kontroluje autorská 
práva a odpovědnost autorů, zajišťuje recenzní řízení a odpovědnost 
recenzentů, nastavuje zásady publikační etiky. 

Element Služby správy Redakčního Systému NZIP 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služba pro správu redakčního systému portálu. 

Element Správa přístupových oprávnění 

Typ BusinessProcess 

Popis Procesy zajišťující nastavení oprávnění přístupu k obsahu portálu 

Element Správce provozu a úložišť portálu 

Typ BusinessRole 

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

 

Na portálu NZIP využívá Správce provozu služeb v následujících oblastech: 

• Služby redakčního systému portálu, 

• Metodické řízení subjektů zainteresovaných na zdravotní péči, 

• Správa katalogu služeb ve zdravotnictví 

Element Stanovení cílů 

Typ BusinessProcess 

Popis Proces zajišťující definici cílů 

Element Statistická data ÚZIS 

Typ BusinessObject 

Popis Zdravotnická statistická data 

Element Strategické řídící dokumenty určující cíle a směr rozvoje zdravotnictví 

Typ Grouping 

Popis Skupina strategických řídících dokumentů určujících cíle a směr rozvoje 
zdravotnictví 

Element Strategické řízení NZIP 

Typ BusinessProcess 

Popis Proces zajišťující řízení strategie 

Element Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 
2020 

Typ BusinessObject 

Popis Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 
2020 

Element SZÚ 

Typ BusinessActor 

Popis Státní zdravotní ústav 

Element Technický správce NZIP 

Typ BusinessActor 
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Popis Role zajišťující technickou správu portálu 

Element Ukazatele plnění 

Typ BusinessProcess 

Popis Procesy zajišťující vyhodnocení ukazatelů plnění definovaných v cílech a 
plánech 

Element ÚZIS 

Typ BusinessActor 

Popis Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

Element Vědecký výbor 

Typ BusinessActor 

Popis Vědecký výbor, který poskytuje spolehlivé vědecké podklady a upozorňuje 
na vznikající problémy proto, aby byla zajištěna co nejvyšší úroveň ochrany 
životního prostředí a zdraví, a který se řídí třemi základními zásadami: 
excelence, nezávislost a transparentnost. 

 

Vědecký výbor může mít zástupce z oblastí: 

• bezpečnost spotřebitele 

• zdravotní a environmentální rizika 

• vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika 

 

Uvedené oblasti, mezi jejichž členy najdeme významné vědce, vyhodnocují 
vědecké údaje a posuzují možná rizika například u těchto látek a výrobků: 

• bezpečnost kosmetických přísad (v barvách na vlasy, parfémech, 
soláriích, UV filtrech) 

• potenciální rizika fluoridů v pitné vodě 

• bezpečnost zubního amalgámu a alternativních materiálů na opravu 
zubů 

• bezpečnost nanomateriálů 

• návykovost tabákových příměsí 

 

Jiná jejich stanoviska se zabývat účinky na zdraví v těchto oblastech: 

• elektromagnetická pole 

• bezpečnostní skenery užívané ke kontrole cestujících 

• výskyt rtuti v určitých energeticky úsporných žárovkách 

• environmentální a zdravotní rizika, která představuje ochuzený uran 

• zdravotnické prostředky 
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Spolehlivý soubor vnitřních mechanismů Vědeckého výboru zároveň 
garantuje nezávislost vědecké práce a zabraňuje podjatosti z 
hospodářských, sociálních či jiných nevědeckých důvodů. Zvláštní pozornost 
je pak věnována sdělování výsledků práce výborů. S jejich závěry je 
obeznámena vědecká obec i zúčastněné strany a veřejně publikovatelné 
informace se poskytují zainteresovaným rolím na Národním Zdravotnickém 
Informačním Portálu. 

Element Vedoucí webstudia 

Typ BusinessRole 

Popis Vedoucí WEB studia - vytváří grafickou podobu NZIP a rozvoj redakčního 
systému 

Element Výkonný výbor 

Typ BusinessActor 

Popis Předseda Výkonného výboru - řízení VV (bude složen z řídicích manažerů a 
rozhodujícím způsobem ovlivní průběh a směrování projektu na každodenní 
bázi), VV zajišťuje koordinaci projektových manažerů, zdrojů, ekonomiku a 
zároveň realizuje / posuzuje požadavky Redakční rady. 

 

Navržení členové/aktéři: 

• Vedoucí Odboru evropských fondů a investičního rozvoje (EFI) 

• Koordinátor NZIP 

• Projektový manažer 

• Manažer kvality 

• Předseda redakční rady 

• Zástupce ÚZIS 

Element Workflow pro tvorbu obsahu, publikaci dat a informací 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce pro podporu tvorby obsahu, publikaci (Workflow) 

Element Zajištění Kybernetické bezpečnosti a GDPR 

Typ BusinessProcess 

Popis Procesy zajišťující požadavky kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních 
údajů. 

Element Zajištění technické správy a provozu 

Typ BusinessProcess 
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Popis Procesy zajišťující technickou správu a provoz portálu 

Element Zajištění zdrojů 

Typ BusinessProcess 

Popis Proces zajišťující zdroje 

Element Zástupce ÚZIS 

Typ BusinessActor 

Popis Osoba zastupující ÚZIS 

Element Zástupce veřejnosti 

Typ BusinessActor 

Popis Osoba zastupující a hájící zájmy veřejnosti 

Element Zdroje a financování 

Typ BusinessProcess 

Popis Procesy zajišťující potřebné zdroje a financování chodu portálu a tvorbu 
jeho obsahu 

1.3 Diagram: (BA) NZIP - Actors, roles and editorial content of the portal 
The diagram describes the organizational structure and roles involved in management strategy, resource 
provisioning and financing, partner relationship management, content creation processes, and 
information management within the content management of the National Health Information Portal 
and its technical management and operation. 

 

Executive Committee

NZIP CoordinatorDepartment of European

Funds and Investment

Development (EFI)

Project manager Quality Manager Chairman of the

Editorial Board

ÚZIS

representative

Ministry of

Health of the

Czech Republic /

NM

Ministry of

Health of the

Czech Republic /

NM

NZIP Content Creation Processes

NZIP content

approving and

publishing

Information collection and sorting

Editorial plan Content editing

Control and evaluation

process

Target groups

communication

development

Assessment of

credibility and

quality of

processing

Performance

indicators

Resources

allocation plan

Partner Relationship
Management

Resources

Identification

Contacts and

activities

Information Providers

Relationship Management

Educational Institutions

Relationship Management

Strategic management documents defining goals and direction of healthcare development

National strategies for the 

protection and promotion of 

health and disease prevention

National eHealth strategy eHealth Action Plan 2012-2020: 

Innovative healthcare for the 

21st century

E-Health Strategy Action Plan

Main Steering Role

(Steering Committee)

NZIP Editorial Board

Ministry of Health of

the Czech Republic /

Deputy for Health

Care

Institute of Health

Information and

Statistics of the Czech

Republic (ÚZIS)

NZIP Coordination Role

Coordination

team

Professional public

Information providing

Professional opinions

and articles

Review

UZIS Statistics data

Open Data

Editorial board role

Editor in

Chief

Content

Coordinator

Head of web

design

Editor

Project Board

Director of

National Center

eHealth (NCeH)

Chairman of VR,

Ministry of

Health of the CZ

Chairman of EK,

Ministry of

Health of the CZ

Medical

expert

Representative

of the public

NZIP Strategic
management

Supervision of

activities

Approval of the

monthly activity

framework

Resource coverage

Goals setting

NZIP Technical Manager

NZIP Provider

Technical administration and
service management

Cyber Security and GDPR management

NZIP infrastructure service

management

Access permissions management

Editorial system development

according to eH Enterprise

Architecture

Resources and
funding

OPZ requirements

compliance checking

and monitoring

Coordination of EU

funded projects

Financial management

(OPZ)

Financial

management of the

OPZ project

Resource and

activity

management

Content quality

control role
Information

providers

PR and

Marketing

Communication

Manager

Scientific Committee

Ministry of

Health of the

Czech Republic /

NM

Minister of

Health Czech

Republic

National

Medical

Library

(NLK)

The National

Institute of

Public Health

(SZÚ)

National Health Information Portal (NZIP)
Orgchart

Ministry of Health of the Czech Republic (MZČR)

Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic (ÚZIS)

Legend: Competences

Pracovní verze (draft)



 

38 

 

Element Editor 

Typ BusinessRole 

Popis Editor - koriguje poskytnuté příspěvky. 

Element NZIP Coordinator 

Typ BusinessActor 

Popis . 

1.4 Diagram: (BA) NZIP - Role a služby L0 

Subsystém: (BA) NZIP - Role a služby L0 

Pracovní verze (draft) 
 
Účel 
Detailní pohled na využívání služeb rolemi přistupujícími na NZIP 

 
Popis základní funkcionality 

• Dostupnost zdravotních služeb 

• Nástroje a nastavení 

• Nástroje elektronické ordinace 

• Péče o vlastní zdraví 

• Přehled poskytovatelů zdravotních služeb 

• Řešení životních situací 

• Služby pro pojistitele a zřizovatele 

• Služby pro poskytovatele zdravotních služeb 

• Služby správy obsahu portálu, procesů a katalogu služeb 

• Zdravotní stav a léčebný plán 

• Zdravotnická dokumentace 

• Zvyšování zdravotní gramotnosti 
 
Východiska  

• Aplikační funkce NZIP dodávající potřebné informace 

• Externí zdroje informací 

• Organizační zajištění rolí v řídícím, výkonném a vědeckém výboru 

• Fungující redakční rada a role zajišťující aktuální obsah portálu NZIP 

 
Principy a pravidla 

• Veřejnosti se poskytují informace bez požadavku na autentizaci koncových osob využívající 
konzumaci obsahu portálu 

• Neveřejné role mají přístup pouze po autentizaci a k rozsahu údajů na které mají oprávnění pro 
předem stanovený rozsah služeb 

 
Vazby - Interní spolupracující komponenty s důrazem na spolupráci 
Aplikační komponenty NZIP 

 
Vazby - Externí konzumenti služeb subsystému  
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Aktéři 

• Osoby 

 
Byznys role 

• Veřejnost 

• Pacient 

• Zdravotnický pracovník 

• Poskytovatel zdravotnických služeb 

• Pověřená osoba 

 

Element Dostupnost zdravotních služeb 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Pacienta: 

• Elektronické objednání a časová a místní dostupnost 

• Elektronická konzultace zdravotního stavu 

Element Nástroje a nastavení 

Služby správy obsahu portálu,
procesů a katalogu služeb

Péče o vlastní
zdraví

Dostupnost
zdravotních služeb

Přehled poskytovatelů
zdravotních služeb

Řešení životních situací

Zdravotní stav a
léčebný plán

Zvyšování zdravotní
gramotnosti

Pacient Zdravotnický pracovník

Poskytovatel zdravotnických služeb

Veřejnost

Pověřená osoba Správce provozu a úložišť portálu

Nástroje
elektronické

ordinace

Zdravotnická
dokumentace

Nástroje a nastavení

Služby pro pojistitele a
zřizovatele

Služby pro poskytovatele zdravotních
služeb

Pracovní verze (draft)
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Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Veřejnost: 

• Nastavení parametrů vyhledávání a zdrojů informací 

• Rozcestník, navigace a HealthBot 

• Konzultace zdravotního stavu 

• Chci být informován o 

• Zdravotnické mobilní aplikace 

• Otevřená data zdravotnictví a jejich analýza 

Element Nástroje elektronické ordinace 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Zdravotnického pracovníka: 

• Nahlížení do zdravotnické dokumentace 

• Nahlížení a správa autoritativních údajů pacienta 

• ePreskripce, eDispezace, eNeschopenka 

• Žádanky na specializovaná vyšetření 

• Objednávky a rezervace 

Element Pacient 

Typ BusinessRole 

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

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

Dostupnost zdravotních služeb 

• Elektronické objednání a časová a místní dostupnost ZP a PZS 

• Elektronická konzultace zdravotního stavu 

Zdravotní stav a léčebná plán 

• Přístup k osobním zdravotním záznamům 

• Mandát pro zastupování a oprávnění nahlížení do zdravotnické 
dokumentace 

• Osobní účet ve fondu plátců a úhrad 

Péče o vlastní zdraví 

• Zdravotní rizika pacienta 



 

41 

 

• Program péče pro chronicky nemocné 

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

• Rolí poskytující údaje pro přístup ke zdravotnické dokumentaci a 

• Žádajícím o přístup ke své zdravotnické dokumentaci 

Zdravotnická dokumentace 

• Index zdravotnické dokumentace 

• Emergency záznam pacienta 

 

Element Péče o vlastní zdraví 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Pacienta: 

• Zdravotní rizika pro konkrétního pacienta 

• Program péče pro chronicky nemocné 

Element Poskytovatel zdravotnických služeb 

Typ BusinessRole 

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

Element Pověřená osoba 

Typ BusinessRole 

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

 

Na portálu NZIP využívá Pověřená osoba služeb v následujících oblastech: 

• Služby účtů pojištěnců 

• Služby pro zřizovatele zdravotnických zařízení 



 

42 

 

Element Přehled poskytovatelů zdravotních služeb 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Veřejnost: 

• Vyhledání lékaře a terapeuta 

• Vyhledání zdravotnického zařízení 

• Vyhledání lékárny a zdravotnických potřeb 

Element Řešení životních situací 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Veřejnost: 

• jsem v nouzi 

• trpím onemocněním 

• jdu na vyšetření 

• jak probíhá léčba 

Element Služby pro pojistitele a zřizovatele 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Pověřené osoby: 

• Služby účtů pojištěnců 

• Služby pro zřizovatele zdravotnických zařízení 

Element Služby pro poskytovatele zdravotních služeb 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Poskytovatele zdravotnických služeb: 

• Standardy elektronického zdravotnictví 

• Centrální služby a Architektura PZS 

• Metodické a certifikační služby pro poskytovatele 

• Sdílení doporučených klinických postupů 

• Hodnocení a kvalita služeb poskytovatelů 

• Publikace časové dostupnosti péče 

Element Služby správy obsahu portálu, procesů a katalogu služeb 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
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Správce provozu a obsahu portálu: 

• Služby redakčního systému 

• Metodické řízení subjektů zainteresovaných na zdravotní péči 

• Správa katalogu služeb ve zdravotnictví 

Element Správce provozu a úložišť portálu 

Typ BusinessRole 

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

 

Na portálu NZIP využívá Správce provozu služeb v následujících oblastech: 

• Služby redakčního systému portálu, 

• Metodické řízení subjektů zainteresovaných na zdravotní péči, 

• Správa katalogu služeb ve zdravotnictví 

Element Veřejnost 

Typ BusinessRole 

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

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

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

Řešení životních situací 

• Jsem v nouzi 

• Trpím onemocněním 

• Jdu na vyšetření 

• Jak probíhá léčba 
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Zvyšování zdravotní gramotnosti 

• Podpora zdraví a dostupné preventivní programy 

• Poradna 

Přehled poskytovatelů zdravotních služeb 

• Vyhledání lékaře a terapeuta 

• Vyhledání zdravotnického zařízení 

• Vyhledání lékárny a prodejny zdravotnických potřeb 

Nástroje a nastavení 

• Vyhledávání a zdroje informací 

• Rozcestník, navigace a HealthBot 

• Konzultace zdravotního stavu s lékařem 

• Chci být informován o 

• Zdravotnické mobilní aplikace 

• Otevřená data zdravotnictví a jejich analýza 

Element Zdravotní stav a léčebný plán 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Pacienta: 

• Přístup k osobním zdravotním záznamům 

• Udělení mandátu pro zastupování a oprávnění nahlížení do ZD 

• Osobní účet ve fondu plátců a úhrad 

Element Zdravotnická dokumentace 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Zdravotnického pracovníka: 

• Index zdravotnické dokumentace 

• Emergency záznam pacienta 

Element Zdravotnický pracovník 

Typ BusinessRole 

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

Na portálu NZIP se jedná využívání služeb v následujících oblastech: 

Zdravotnická dokumentace 

• Index zdravotnické dokumentace (IZD) 

• Emergency záznam pacienta (EMZ) 

Elektronické nástroje ordinace 

• Nahlížení do zdravotnické dokumentace 

• Nahlížení a správa autoritativních údajů pacienta 

• Náhled do ePreskripce, eDispenzace a eNeschopenky 

• Žádanky na specializovaná vyšetření 

• Objednávky a rezervace 

 

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

Element Zvyšování zdravotní gramotnosti 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Veřejnost: 

• Podpora zdraví a dostupné preventivní programy 

• Poradna 

1.5 Diagram: (BA) NZIP - Role a služby L1 

Subsystém: (BA) NZIP - Role a služby L1 

Pracovní verze (draft) 
 
Účel 
Detailní pohled na využívání služeb rolemi přistupujícími na NZIP 

 
Popis základní funkcionality 

• Chci být informován o 

• Dostupnost zdravotních služeb 

• Elektronická konzultace zdravotního stavu 

• Elektronické objednání a časová a místní dostupnost 

• Emergency záznam pacienta 

• ePreskripce eDispezace eNeschopenka 

• Funkce komunikace s řídícími orgány a veřejností 

• Hodnocení a kvalita služeb poskytovatelů 

• Index zdravotnické dokumentace 



 

46 

 

• Jak probíhá léčba 

• Jdu na vyšetření 

• Jsem v nouzi 

• Konzultace zdravotního stavu s lékařem 

• Metodické a certifikační služby pro poskytovatele 

• Metodické řízení subjektů zainteresovaných na zdravotní péči 

• Nahlížení a správa autoritativních údajů pacienta 

• Nahlížení do zdravotnické dokumentace 

• Nastavení parametrů vyhledávání a zdrojů informací 

• Nástroje a nastavení 

• Nástroje elektronické ordinace 

• Objednávky a rezervace 

• Odpovědnost za nastavování pravidel a za standardizaci eZdravotnictví 

• Osobní účet ve fondu plátců a úhrad 

• Péče o vlastní zdraví 

• Podpora zdraví a dostupné preventivní programy 

• Poradna 

• Přehled poskytovatelů zdravotních služeb 

• Přístup k osobním zdravotním záznamům 

• Procesy koordinace Poskytovatelů zdravotních služeb 

• Procesy SOA Governance 

• Program péče pro chronicky nemocné 

• Publikace časové dostupnosti péče 

• Řešení životních situací 

• Řídící procesy SOA 

• Rozcestník, navigace a HealthBot 

• Sdílení doporučených klinických postupů 

• Služby pro pojistitele a zřizovatele 

• Služby pro poskytovatele zdravotních služeb 

• Služby pro zřizovatele zdravotnických zařízení 

• Služby redakčního systému 

• Služby správy obsahu portálu, procesů a katalogu služeb 

• Služby účtů pojištěnců 

• Správa katalogu služeb ve zdravotnictví 

• Standardy elektronického zdravotnictví 

• Trpím onemocněním 

• Udělení mandátu pro zastupování a oprávnění nahlížení do ZD 

• Vyhledání lékaře a terapeuta 

• Vyhledání lékárny a prodejny zdravotnických potřeb 

• Vyhledání zdravotnického zařízení 

• Výkon SOA Governance (životní cyklus služeb) 

• Žádanky na specializovaná vyšetření 

• Zdravotní rizika pro konkrétního pacienta 

• Zdravotní stav a léčebný plán 

• Zdravotnická dokumentace 

• Zdravotnické mobilní aplikace 
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• Zvyšování zdravotní gramotnosti 
 
Východiska  
Aplikační funkce NZIP dodávající potřebné informace 

Externí zdroje informací 
Organizační zajištění rolí v řídícím, výkonném a vědeckém výboru 

Fungující redakční rada a role zajišťující aktuální obsah portálu NZIP 

 
Principy a pravidla 

• Veřejnosti se poskytují informace bez požadavku na autentizaci koncových osob využívající portál 

• Neveřejné role mají přístup pouze po autentizaci a k rozsahu údajů na které mají oprávnění pro 
předem stanovený rozsah služeb 

 
Vazby - Interní spolupracující komponenty s důrazem na spolupráci 

• Aplikační komponenty NZIP 

 
Vazby - Externí konzumenti služeb subsystému  
Aktéři 

• Osoby 

• Řídící výbor 

• Výkonný výbor 

• Vědecký výbor 
 
Byznys role 

• Veřejnost 

• Pacient 

• Zdravotnický pracovník 

• Poskytovatel zdravotnických služeb 

• Pověřená osoba 

• Garant standardizace klinických doporučených postupů 

• Vzdělávací instituce 

• Odpovědnost za nastavování pravidel a za standardizaci eZdravotnictví 

• Hlavní architekt eZdravotnictví 
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Element Centrální služby a Architektura PZS 

Typ BusinessService 

Popis Architektonické stavební bloky, standardy a vzory závazné pro PZS 

Element Chci být informován o 

Typ BusinessService 

Popis Služba pro pacienta, který chce být informován o různých událostech 
spojených s jeho odebíranými službami, nabídkách, událostech a změnách v 
obsahu portálu 

Element Dostupnost zdravotních služeb 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Pacienta: 

• Elektronické objednání a časová a místní dostupnost 

• Elektronická konzultace zdravotního stavu 

Element Elektronická konzultace zdravotního stavu 

Typ BusinessService 

Popis Služba zajišťující konzultaci zdravotního stavu pacienta 

Služby správy obsahu portálu, procesů a katalogu služeb

Péče o vlastní zdravíDostupnost zdravotních služeb

Správa katalogu

služeb ve

zdravotnictví

Metodické řízení subjektů zainteresovaných na

zdravotní péči

Přehled poskytovatelů zdravotních služeb

Elektronické

objednání a

časová a místní

dostupnost

Elektronická

konzultace

zdravotního

stavu

Řešení životních situací

Zdravotní stav a léčebný plán

Osobní účet ve

fondu plátců a

úhrad

Udělení mandátu

pro zastupování a

oprávnění nahlížení

do ZD

Přístup k

osobním

zdravotním

záznamům

Program péče

pro chronicky

nemocné

Zvyšování zdravotní gramotnosti

Podpora zdraví a

dostupné

preventivní

programy

Pacient Zdravotnický pracovník

Poskytovatel zdravotnických služeb

Veřejnost

Pověřená osoba Správce provozu a úložišť portálu

Nástroje elektronické ordinaceZdravotnická dokumentace

Nahlížení do

zdravotnické

dokumentace

Emergency

záznam pacienta

Index

zdravotnické

dokumentace

ePreskripce

eDispezace

eNeschopenka

Nahlížení a

správa

autoritativních

údajů pacienta

Žádanky na

specializovaná

vyšetření

Objednávky a

rezervace

Nástroje a nastavení

Vyhledání

zdravotnického

zařízení

Vyhledání

lékárny a

zdravotnických

potřeb

Vyhledání lékaře

a terapeuta

Chci být

informován o

Zdravotnické

mobilní

aplikace

Konzultace

zdravotního

stavu s lékařem

Rozcestník,

navigace a

HealthBot

Nastavení

parametrů

vyhledávání a

zdrojů informací

Poradna

Zdravotní rizika

pro konkrétního

pacienta

Trpím

onemocněním

Jak probíhá

léčba

Jdu na

vyšetření

Jsem v nouzi

Služby

redakčního

systému

Služby pro pojistitele a zřizovatele

Služby pro

zřizovatele

zdravotnických

zařízení

Služby účtů

pojištěnců

Služby pro poskytovatele zdravotních služeb

Standardy

elektronického

zdravotnictví

Centrální služby a

Architektura PZS

Metodické a

certifikační služby

pro poskytovatele

Hodnocení a kvalita

služeb

poskytovatelů

Sdílení

doporučených

klinických postupů

Publikace časové

dostupnosti péče

Otevřená data

zdravotnictví a

jejich analýza

Výkonný výborŘídící výbor Vědecký výbor

Redakční rada

Procesy SOA Governance

Funkce komunikace s řídícími

orgány a veřejností

Procesy koordinace

Poskytovatelů

zdravotních služeb

Výkon SOA Governance

(životní cyklus služeb) Řídící procesy SOAHlavní Architekt

eZdravotnictví

Odpovědnost za nastavování

pravidel a za standardizaci

eZdravotnictví

Garant standardizace klinických doporučených postupů

Vzdělávací

instituce

Pracovní verze (draft)



 

49 

 

Element Elektronické objednání a časová a místní dostupnost 

Typ BusinessService 

Popis Služba zajišťující elektronické objednání pacienta a informace o dostupnosti 
služeb PZS 

Element Emergency záznam pacienta 

Typ BusinessService 

Popis Služba zajišťující Emergency záznam pacienta 

Element ePreskripce eDispezace eNeschopenka 

Typ BusinessService 

Popis Služba zajišťující práci s recepty, výdeji a pracovních neschopností pacientů 

Element Funkce komunikace s řídícími orgány a veřejností 

Typ BusinessFunction 

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

Element Garant standardizace klinických doporučených postupů 

Typ BusinessRole 

Popis Role garantující výstupy o oblasti standardizace klinických doporučených 
postupů 

Element Hlavní Architekt eZdravotnictví 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajištuje definující a garantující výstupy a shodu současné architektury 
elektronického zdravotnictví s platnou legislativou a navrhuje budoucí - 
cílovou architekturu a z ní odvozuje potřebné změny, které jsou zárodky 
realizačních okruhů a projektů. Role EA MZČR vznikla na základě rozhodnutí 
ministra. 

 

Kompetence, odpovědnosti a náplň činnosti architekta, jeho týmů a 
ostatních zainteresovaných/odpovědných osob jsou dány obecnými 
metodickými standardy pro oblast tvorby a užití architektury (TOGAF, 
ArchiMate), jež jsou závazné a jsou popsány v dokumentu: Metodický 
rámec Enterprise Architektury resortu Ministerstva zdravotnictví ČR, který 
vychází z Národního Architektonického Rámce (NAR), jehož autorem a 
gestorem je MVČR. 

Element Hodnocení a kvalita služeb poskytovatelů 
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Typ BusinessService 

Popis Služba zajišťující analýzu a srovnání poskytovaných zdravotnických služeb 

Element Index zdravotnické dokumentace 

Typ BusinessService 

Popis Služba zajišťující Index zdravotnické dokumentace 

Element Jak probíhá léčba 

Typ BusinessService 

Popis Služba zajišťující informace o specifických postupech léčebné péče 

Element Jdu na vyšetření 

Typ BusinessService 

Popis Služba zajišťující informace o připravě a provedení vyšetření osoby 

Element Jsem v nouzi 

Typ BusinessService 

Popis Služba zajišťující důležité informace pro osobu v nouzi 

Element Konzultace zdravotního stavu s lékařem 

Typ BusinessService 

Popis Služba zajišťují garantovaný a zabezpečený komunikační kanál pro 
konzultaci zdravotního stavu mezi lékařem a pacientem 

Element Metodické a certifikační služby pro poskytovatele 

Typ BusinessService 

Popis • Zákonné povinnosti, Postupy a doporučení 

• Osvědčení a certifikace postupů, Kontroly 

Element Metodické řízení subjektů zainteresovaných na zdravotní péči 

Typ BusinessService 

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

Element Nahlížení a správa autoritativních údajů pacienta 

Typ BusinessService 

Popis Služba zajišťující práci s daty pacienta 

Element Nahlížení do zdravotnické dokumentace 
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Typ BusinessService 

Popis Služba zajišťující nahlížení do ZD 

Element Nastavení parametrů vyhledávání a zdrojů informací 

Typ BusinessService 

Popis Služba zajišťující nastavení parametrů pro vyhledávání informací 

Element Nástroje a nastavení 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Veřejnost: 

• Nastavení parametrů vyhledávání a zdrojů informací 

• Rozcestník, navigace a HealthBot 

• Konzultace zdravotního stavu 

• Chci být informován o 

• Zdravotnické mobilní aplikace 

• Otevřená data zdravotnictví a jejich analýza 

Element Nástroje elektronické ordinace 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Zdravotnického pracovníka: 

• Nahlížení do zdravotnické dokumentace 

• Nahlížení a správa autoritativních údajů pacienta 

• ePreskripce, eDispezace, eNeschopenka 

• Žádanky na specializovaná vyšetření 

• Objednávky a rezervace 

Element Objednávky a rezervace 

Typ BusinessService 

Popis Služba zajišťující objednávky služeb péče a rezervace návštěv pacientů u 
poskytovatelů zdravotní péče 

Element Odpovědnost za nastavování pravidel a za standardizaci eZdravotnictví 

Typ BusinessRole 

Popis Za účelem zlepšení hospodárnosti a bezpečnosti zdravotních služeb, 
zlepšení koordinace zdravotní péče, kompatibility IS užívaných ve 
zdravotnictví, zajištění sémantické interoperability při předávání a sdílení 
informací užívaných při poskytování zdravotních služeb a vedení ZD, 
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stanovuje NCeZ závazná pravidla, jimiž se PZS a další subjekty řídí.  

Element Osobní účet ve fondu plátců a úhrad 

Typ BusinessService 

Popis Služba zajišťující výpis stavu účtu pacienta 

Element Pacient 

Typ BusinessRole 

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

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

Dostupnost zdravotních služeb 

• Elektronické objednání a časová a místní dostupnost ZP a PZS 

• Elektronická konzultace zdravotního stavu 

Zdravotní stav a léčebná plán 

• Přístup k osobním zdravotním záznamům 

• Mandát pro zastupování a oprávnění nahlížení do zdravotnické 
dokumentace 

• Osobní účet ve fondu plátců a úhrad 

Péče o vlastní zdraví 

• Zdravotní rizika pacienta 

• Program péče pro chronicky nemocné 

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

• Rolí poskytující údaje pro přístup ke zdravotnické dokumentaci a 

• Žádajícím o přístup ke své zdravotnické dokumentaci 

Zdravotnická dokumentace 

• Index zdravotnické dokumentace 

• Emergency záznam pacienta 

 

Element Péče o vlastní zdraví 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Pacienta: 

• Zdravotní rizika pro konkrétního pacienta 
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• Program péče pro chronicky nemocné 

Element Podpora zdraví a dostupné preventivní programy 

Typ BusinessService 

Popis Služba zajišťující informace o podpoře zdraví a dostupných preventivních 
programech pro osoby 

Element Poradna 

Typ BusinessService 

Popis Služba zajišťující obecnou nezávaznou zdravotnickou poradnu pro veřejnost 

Element Poskytovatel zdravotnických služeb 

Typ BusinessRole 

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

Element Pověřená osoba 

Typ BusinessRole 

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

 

Na portálu NZIP využívá Pověřená osoba služeb v následujících oblastech: 

• Služby účtů pojištěnců 

• Služby pro zřizovatele zdravotnických zařízení 

Element Přehled poskytovatelů zdravotních služeb 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Veřejnost: 

• Vyhledání lékaře a terapeuta 
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• Vyhledání zdravotnického zařízení 

• Vyhledání lékárny a zdravotnických potřeb 

Element Přístup k osobním zdravotním záznamům 

Typ BusinessService 

Popis Služba zajišťující nahlížení do osobních zdravotních záznamů pacienta 

Element Procesy koordinace Poskytovatelů zdravotních služeb 

Typ BusinessFunction 

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

Element Procesy SOA Governance 

Typ BusinessProcess 

Popis Souhrn byznys procesů a funkcí zajišťujících SOA Governance. 

Element Program péče pro chronicky nemocné 

Typ BusinessService 

Popis Služba zajišťující informace o programech péče pro chronicky nemocné 
pacienty 

Element Publikace časové dostupnosti péče 

Typ BusinessService 

Popis Přehled dostupnosti služeb PZS v čase 

Element Redakční rada 

Typ BusinessRole 

Popis Roli Redakční rady tvoří tyto dílčí role: 

• Šéfredaktor 

• Koordinátor obsahu 

• Editor 

• Vedoucí webstudia 

Element Řešení životních situací 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Veřejnost: 

• jsem v nouzi 

• trpím onemocněním 
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• jdu na vyšetření 

• jak probíhá léčba 

Element Řídící procesy SOA 

Typ BusinessProcess 

Popis Procesy, které řídí výkonné procesy SOA. 

Element Řídící výbor 

Typ BusinessActor 

Popis Řídící výbor NZIP vykonává roli Strategického řízení NZIP a sestává z 
následujících aktérů/členů: 

• Ministr zdravotnictví 

• Náměstek ministra pro zdravotní péči 

• Zástupce ÚZIS 

• Zástupce NLK 

• Zástupce SZÚ 

• Ředitel NCeZ 

• Předseda VR MZČR 

• Předseda EK MZČR 

• Odborník lékař(i) 

• Zástupce veřejnosti 

• ev. další náměstci ministra zdravotnictví 

• a další osoby, které mohou být do řídícího výboru NZIP přizvány 

Element Rozcestník, navigace a HealthBot 

Typ BusinessService 

Popis Služba zajišťující rozcestník portálu, efektivní navigaci obsahem a pokročilý 
nástroj komunikace  

Element Sdílení doporučených klinických postupů 

Typ BusinessService 

Popis     Sdílená báze znalostí, výzkum 

Element Služby pro pojistitele a zřizovatele 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Pověřené osoby: 

• Služby účtů pojištěnců 
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• Služby pro zřizovatele zdravotnických zařízení 

Element Služby pro poskytovatele zdravotních služeb 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Poskytovatele zdravotnických služeb: 

• Standardy elektronického zdravotnictví 

• Centrální služby a Architektura PZS 

• Metodické a certifikační služby pro poskytovatele 

• Sdílení doporučených klinických postupů 

• Hodnocení a kvalita služeb poskytovatelů 

• Publikace časové dostupnosti péče 

Element Služby pro zřizovatele zdravotnických zařízení 

Typ BusinessService 

Popis • Podpora procesu akreditace 

• Výměna informací o programech, projektech, možnostech financování a 
kontroly 

• Sdílení modelů podpůrných procesů zajišťujících poskytování 
zdravotních služeb 

• Praxe při poskytování sociálních zdravotních služeb 

• Integrovaný systém péče 

Element Služby redakčního systému 

Typ BusinessService 

Popis • Redakční rada, plán, akvizice a integrace zdrojů dat, kvalita informací 

• Workflow – Tvorba obsahu, Schvalování a Publikace 

Element Služby správy obsahu portálu, procesů a katalogu služeb 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Správce provozu a obsahu portálu: 

• Služby redakčního systému 

• Metodické řízení subjektů zainteresovaných na zdravotní péči 

• Správa katalogu služeb ve zdravotnictví 

Element Služby účtů pojištěnců 

Typ BusinessService 



 

57 

 

Popis • Okamžitý náhled na provedené výkony a úhrady 

• Roční bilanční výpisy stavu účtů pojištěnce 

• Možnosti čerpání služeb 

Element Správa katalogu služeb ve zdravotnictví 

Typ BusinessService 

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

Element Správce provozu a úložišť portálu 

Typ BusinessRole 

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

 

Na portálu NZIP využívá Správce provozu služeb v následujících oblastech: 

• Služby redakčního systému portálu, 

• Metodické řízení subjektů zainteresovaných na zdravotní péči, 

• Správa katalogu služeb ve zdravotnictví 

Element Standardy elektronického zdravotnictví 

Typ BusinessService 

Popis Standardy pro Procesní, Aplikační, Datové a Infrastrukturní vrstvy 
architektury PZS 

Element Trpím onemocněním 

Typ BusinessService 

Popis Služba zajišťující pacientům základní informace o onemocněních 

Element Udělení mandátu pro zastupování a oprávnění nahlížení do ZD 

Typ BusinessService 

Popis Služba zajišťující udělení mandátu a oprávnění pacientem pro jinou osobu 

Element Vědecký výbor 

Typ BusinessActor 
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Popis Vědecký výbor, který poskytuje spolehlivé vědecké podklady a upozorňuje 
na vznikající problémy proto, aby byla zajištěna co nejvyšší úroveň ochrany 
životního prostředí a zdraví, a který se řídí třemi základními zásadami: 
excelence, nezávislost a transparentnost. 

 

Vědecký výbor může mít zástupce z oblastí: 

• bezpečnost spotřebitele 

• zdravotní a environmentální rizika 

• vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika 

 

Uvedené oblasti, mezi jejichž členy najdeme významné vědce, vyhodnocují 
vědecké údaje a posuzují možná rizika například u těchto látek a výrobků: 

• bezpečnost kosmetických přísad (v barvách na vlasy, parfémech, 
soláriích, UV filtrech) 

• potenciální rizika fluoridů v pitné vodě 

• bezpečnost zubního amalgámu a alternativních materiálů na opravu 
zubů 

• bezpečnost nanomateriálů 

• návykovost tabákových příměsí 

 

Jiná jejich stanoviska se zabývat účinky na zdraví v těchto oblastech: 

• elektromagnetická pole 

• bezpečnostní skenery užívané ke kontrole cestujících 

• výskyt rtuti v určitých energeticky úsporných žárovkách 

• environmentální a zdravotní rizika, která představuje ochuzený uran 

• zdravotnické prostředky 

 

Spolehlivý soubor vnitřních mechanismů Vědeckého výboru zároveň 
garantuje nezávislost vědecké práce a zabraňuje podjatosti z 
hospodářských, sociálních či jiných nevědeckých důvodů. Zvláštní pozornost 
je pak věnována sdělování výsledků práce výborů. S jejich závěry je 
obeznámena vědecká obec i zúčastněné strany a veřejně publikovatelné 
informace se poskytují zainteresovaným rolím na Národním Zdravotnickém 
Informačním Portálu. 

Element Veřejnost 

Typ BusinessRole 

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

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

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

Řešení životních situací 

• Jsem v nouzi 

• Trpím onemocněním 

• Jdu na vyšetření 

• Jak probíhá léčba 

Zvyšování zdravotní gramotnosti 

• Podpora zdraví a dostupné preventivní programy 

• Poradna 

Přehled poskytovatelů zdravotních služeb 

• Vyhledání lékaře a terapeuta 

• Vyhledání zdravotnického zařízení 

• Vyhledání lékárny a prodejny zdravotnických potřeb 

Nástroje a nastavení 

• Vyhledávání a zdroje informací 

• Rozcestník, navigace a HealthBot 

• Konzultace zdravotního stavu s lékařem 

• Chci být informován o 

• Zdravotnické mobilní aplikace 

• Otevřená data zdravotnictví a jejich analýza 

Element Vyhledání lékaře a terapeuta 

Typ BusinessService 

Popis Služba zajišťující Vyhledání lékaře a terapeuta podle různých parametrů a 
odborností 

Element Vyhledání lékárny a zdravotnických potřeb 

Typ BusinessService 

Popis Služba zajišťující Vyhledání lékárny a zdravotnických potřeb podle 
parametrů. 
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Element Vyhledání zdravotnického zařízení 

Typ BusinessService 

Popis Služba zajišťující vyhledání zdravotnického zařízení podle různých 
parametrů 

Element Výkon SOA Governance (životní cyklus služeb) 

Typ BusinessFunction 

Popis Byznys služby zajišťující výkon aktivit spojených s životním cyklem služeb. 

Element Výkonný výbor 

Typ BusinessActor 

Popis Předseda Výkonného výboru - řízení VV (bude složen z řídicích manažerů a 
rozhodujícím způsobem ovlivní průběh a směrování projektu na každodenní 
bázi), VV zajišťuje koordinaci projektových manažerů, zdrojů, ekonomiku a 
zároveň realizuje / posuzuje požadavky Redakční rady. 

 

Navržení členové/aktéři: 

• Vedoucí Odboru evropských fondů a investičního rozvoje (EFI) 

• Koordinátor NZIP 

• Projektový manažer 

• Manažer kvality 

• Předseda redakční rady 

• Zástupce ÚZIS 

Element Vzdělávací instituce 

Typ BusinessRole 

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

viz např.: http://www.sukl.cz/sukl/ceske-odborne-spolecnosti-profesni-
asociace-a-vzdelavaci 

Element Žádanky na specializovaná vyšetření 

Typ BusinessService 

Popis Služba zajišťující tvorbu a oběh žádanek lékařů na specializovaná vyšetření 
pacientů 

Element Zdravotní rizika pro konkrétního pacienta 

Typ BusinessService 

Popis Služba zajišťující informace o zdravotních rizicích s ohledem na diagnózy 
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konkrétního pacienta 

Element Zdravotní stav a léčebný plán 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Pacienta: 

• Přístup k osobním zdravotním záznamům 

• Udělení mandátu pro zastupování a oprávnění nahlížení do ZD 

• Osobní účet ve fondu plátců a úhrad 

Element Zdravotnická dokumentace 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Zdravotnického pracovníka: 

• Index zdravotnické dokumentace 

• Emergency záznam pacienta 

Element Zdravotnické mobilní aplikace  

Typ BusinessService 

Popis Služba nabízející mobilní aplikace pro pacienty a veřejnost 

Element Zdravotnický pracovník 

Typ BusinessRole 

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

Na portálu NZIP se jedná využívání služeb v následujících oblastech: 

Zdravotnická dokumentace 

• Index zdravotnické dokumentace (IZD) 

• Emergency záznam pacienta (EMZ) 

Elektronické nástroje ordinace 

• Nahlížení do zdravotnické dokumentace 

• Nahlížení a správa autoritativních údajů pacienta 

• Náhled do ePreskripce, eDispenzace a eNeschopenky 
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• Žádanky na specializovaná vyšetření 

• Objednávky a rezervace 

 

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

Element Zvyšování zdravotní gramotnosti 

Typ BusinessService 

Popis Koncová (byznys) služba a zahrnující dílčí služby pro uživatele NZIP v roli 
Veřejnost: 

• Podpora zdraví a dostupné preventivní programy 

• Poradna 

1.6 Diagram: (AA) NZIP - Celkový přehled 

Subsystém – (AA) NZIP - celkový přehled 

 
Účel 

• Národní Zdravotnický a Informační Portál vytváří uživatelské prostředí pro autorizované využívání 
služeb elektronického zdravotnictví, 

• Pro veřejnost představuje významný zdroj informací v oblasti péče o vlastní zdraví a prevenci před 
onemocněním, 

• Portál disponuje samostatným redakčním systémem, který je zdrojem relevantních informací, jenž 
tvoří schválený a publikovaný obsah portálu. 

 
Popis základní funkcionality portálu NZIP 

NZIP je komplexní a modulární portál pro publikaci služeb elektronického zdravotnictví pro 
autentizované uživatele, a informací z oblasti zdravotnictví, které poskytuje veřejně na základě 
anonymního přístupu nebo prosté registrace za účelem zasílání notifikací koncovým uživatelům. 
 
Společné aplikační funkce portálu jsou následující: 

• nepovinná registrace 

• identifikace, autentizace a autorizace uživatel portálu 

• vyhledání a navigace 

• rozcestník 

• publikace aplikací 

• správa notifikací 

• souvislosti informací o zdravotnictví 

• přístup k autoritativním údajům 

• nahlížení do zdravotnické dokumentace 

• udělení oprávnění a mandátů 

• kvalita služeb poskytovatelů 
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• prezentace katalogu služeb elektronického zdravotnictví 

• podpora životního cyklu služeb zdravotnictví 

• klinické postupy, standardy a rezortní statistiky 

 
Specifické aplikační funkce pro veřejnost 

• jsem v nouzi 

• poradna lékaře 

• informace o zdravotnických zařízeních a lékařích 

• rizika onemocnění 

• prevence 

• ozdravné programy 

 
Specifické aplikační funkce pro pacienty 

• vyšetření a prohlídky 

• agenda stížností 

• podpora chronicky nemocných 

• práva pacientů 

• lékaři a souhlasy 

• osoby a mandáty 

• osobní účet pojištěnce 

 
Specifické aplikační funkce pro zdravotnické pracovníky 

• sdílení a výměna zdravotnické dokumentace 

• správa a využívání autoritativních údajů 

• lékový záznam 

• žádanky na vyšetření 

• pracovní neschopnost 
 
Specifické aplikační funkce pro poskytovatele zdravotnických služeb 

• standardy elektronického zdravotnictví 

• klinické postupy 

• hodnocení a srovnání poskytovatelů péče 

• výkonnostní a kvalitativní ukazatele služeb 

 
Specifické aplikační funkce pro pověřené osoby 

• správa účtů pojištěnců 

• funkce pro zřizovatele PZS 

 
Aplikační funkce Redakčního systému 

• metodika sběru, tvorby a publikování obsahu NZIP 

• Workflow pro publikaci dat a informací 

• Sběr a harvesting externích informací 

• Redakční plán a schvalování publikace obsahu 

 
Hlavními datovými entitami NZIP jsou: 

• Data aplikací 

• Konfigurační data 
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• Úložiště obsahu 

• Pracovní postupy správy obsahu 

 
Předpoklady 

Předpokladem pro vznik NZIP je záměr věcného záměru Zákona o elektronickém zdravotnictví, ve 
kterém je zakotven Národní zdravotnický informační portál jako prostředí pro spolupráci se 
zainteresovanými stranami na publikovaném obsahu a službách elektronického zdravotnictví a jako pilíř 
komunikace s pacienty a veřejností. 
 
Východiska  
NZIP je komponenta, která se podílí hlavní měrou na naplnění Strategického cíle č. 1 zdravotnictví: 
Zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní zdraví 
 
Principy a pravidla 

• přehledná navigace, snadná dostupnost a strukturování informací 

• ovládání přizpůsobené hendikepovaným osobám 

• důsledná modularita a logická provázanost jednotlivých aplikačních komponent portálu 

• vysoká míra ochrany osobních dat a citlivých zdravotnických informací pacientů daná legislativou a 
GDPR 

• přístup k citlivým zdravotnickým informacím a dokumentaci po jednoznačné identifikaci pacienta a 
autentizaci s vysokou mírou zabezpečení pro třetí strany 

• důsledné logické rozdělení do zón pro publikování různým cílovým skupinám 

• kvalitní, ověřený a schválený publikovaný obsah 

• moderní nástroje pro interaktivitu a zpětnou vazbu 

 
Vazby 

 
Interní spolupracující komponenty 

NZIP je svým charakterem převážně komponenta publikující obsah, který získává z cizích zdrojových dat, 
z tohoto pohledu čerpá z následujících subsystémů IDRR: 

• Otevřená data zdravotnictví (ODZ), 

• Registr práv a mandátů (RPM), 

• Katalog služeb elektronického zdravotnictví (KSeZ), 

• Sdílení zdravotnické dokumentace (SZD), 

• Informační systém autoritativních registrů (ISAR), 

• Zajištění bezpečného předávání zdravotnických dat (BVD), 
a z externích, integrovaných systémů na IDRR: 

• Indikátory a kvalita zdravotnických služeb (IKZ), 

• Standardy elektronického zdravotnictví (SEZ), 
všechny uvedené subsystémy jsou s portálem integrovány prostřednictvím Rezortního datového 
rozhraní (RDR). 
 
Externí konzumenti služeb subsystému (role) 

• Veřejnost - v oblastech Nástroje a nastavení, Řešení životních situací, Přehled poskytovatelů 
zdravotních služeb a Zvyšování zdravotní gramotnosti 

• Pacient - v oblastech Dostupnost zdravotních služeb, Zdravotní stav a léčebný plán a Péče o vlastní 
zdraví 
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• Zdravotnický pracovník - v oblastech Zdravotnická dokumentace a Nástroje elektronické ordinace 

• Poskytovatel zdravotnických služeb - v oblasti Služby pro poskytovatele zdravotních služeb 

• Pověřená osoba - v oblastech Služby pro pojistitele a zřizovatele 

• Správce provozu a řízení tvorby obsahu portálu - v oblastech správa obsahu portálu, procesů a 
katalogu služeb 

 
Externí poskytovatelé dat (aplikační komponenty) 

• Portál ÚZIS 

• Odborné informační zdroje subjektů zainteresovaných ve zdravotnictví 

• Informační zdroje o zahraniční spolupráci v oblasti eHealth 

 

Element (CMS) Úložiště obsahu NZIP 

Typ DataObject 

Popis Uložiště obsahu portálu NZIP (Content Management system) 

Element (WF) Pracovní postupy správy obsahu NZIP 

Typ DataObject 

Národní Zdravotnický Informační Portál (NZIP)

Sdílené aplikační funkce NZIP

Redakční systém (RSNZIP)

Služby Národního zdravotnického informačního portálu

Služby NZIP pro Zdravotnické

Pracovníky (ZP)
Služby NZIP pro veřejnost

Uživatelské rozhraní

veřejnosti

Uživatelské rozhraní

zdravotnických pracovníků
Uživatelské rozhraní

pacientů

Služby NZIP pro

Pacienty (P)

Služby správy

obsahu NZIP

Workflow pro tvorbu

obsahu, publikaci dat a

informací

Redakční plán a

schvalování

publikace obsahu

Nastavení struktury

webu

Nastavení vizuálních

stylů

Rozcestník

(CMS) Úložiště obsahu

NZIP

Konfigurační data

NZIP

Rozhraní integrované

správy NZIP

Vyhledávání a navigace

Prezentace katalogu služeb elektronického

zdravotnictví

Identifikace, Autentizace a Autorizace uživatele

Udělení oprávnění a mandátů

Nahlížení do Zdravotnické Dokumentace

Hodnocení služeb poskytovatelů

Klinické postupy, standardy a resortní

statistiky

(WF) Pracovní postupy

správy obsahu NZIP

Souvislosti informací o

zdravotnictví

Katalog služeb elektronického

zdravotnictví (KSeZ)

Přístup k autoritativním údajům

Podpora životního cyklu služeb zdravotnictví

Data aplikací

Nepovinná registrace

Služby NZIP pro Poskytovatele

Zdravotních služeb (PZS)

Uživatelské rozhraní poskytovatelů

zdravotnických služeb

Rezortní datové rozhraní (RDR)

Služby a komponenty pro správu

Kompozitní služby RDR

Okolní systémy se kterými dochází k interakci

Legenda

Standardy

elektronického

zdravotnictví (SEZ)

Zajištění bezpečného

předávání zdravotnických

dat (BVD)

Registr práv a mandátů

(RPM)

Otevřená data

zdravotnictví (ODZ)

Sdílení zdravotnické

dokumentace (SZD)

Informační Systém

Autoritativních Registrů

(ISAR)

Služby prezentace

katalogu služeb a

životních událostí

pacientů

Služby autentizace pro

zajištění bezpečného

předávání dat

Služby ověření

oprávnění a udílení

mandátů

Služby čtení a editace

autoritativních údajů

Služby centrální

evidence zdravotnické

dokumentace

Služby postupů, výkonů a

řízení

Služby otevřených dat

a statistik

Aplikační služby pro

podporu výkonu SOA

Governance

Správa identit a

oprávnění (IAM)

Privátní informace pro pacienty

Vyšetření a

prohlídky

Privátní informace pro zdravotnické pracovníky Privátní informace pro poskytovatele zdravotních služebVeřejně dostupné informace Privátní část pro pověřené osoby

Služby pro

pověřené osoby

Rozhraní pro pověřené

osoby

Sdílení a výměna

zdravotnické dokumentace

Správa účtů pojištěncůSpráva a využívání

autoritativních údajů

Práva

pacientů

Rizika

onemocnění

Standardy el.

zdravotnictví

Klinické

postupy

Hodnocení a srovnání

poskytovatelů péče

Důvěryhodný komunikační

kanál pro pacienty

Výkonnostní a kvalitativní ukazatele služeb Funkce pro zřizovatele PZS

Národní zdravotní registry

(NRZ)

Sdílený lékový záznam

(ePreskripce, eDispenzace)

Rozhraní na ISDS

Elektronické podání vůči subjektům

zdravotnictví

( např.kvalifikovaný výpis z 

autoritativního registru pacientů)

Pořízení dat (formulář)

Komunikační kanál

Datové schránky

(ISDS)

CzechPoint (CzP)

Základní registry

(ISZR)

Portál občana (PO)

Rozhraní na eGSB

Odborné informační zdroje

subjektů zainteresovaných ve

zdravotnictví

Rozhraní pro ext. zdroje

informací

Rohraní pro kooperaci s

portálem ÚZIS

Metodika sběru,

tvorby a publikování

obsahu NZIP

Správa NZIP

Publikace eH aplikací

Správa notifikací

Sběr a harvesting

externích informací

Veřejně dostupné informace na

internetu

Informační zdroje o zahraniční

spolupráci v oblasti eHealth

Portál ÚZIS

Pracovní

neschopnost

Lékový záznam
Osobní účet pojištěnce

Podpora chronicky

nemocných

Agenda

stížností

Lékaři a souhlasy Osoby a mandáty
Ozdravné

programy

Jsem v

nouzi

Prevence

Poradna

lékaře

Info o zdr.

zařízeních a

lékařích

Žádanky na

vyšetření

Indikátory a kvalita

zdravotních a

zdravotnických služeb

(IKZ)

Rozhraní na CzechPOINT

Rozhraní na ISZR

Rozhraní pro NZR

Služby poskytování

neveřejných dat

eGSB

Pacient Zdravotnický
pracovník

Poskytovatel
zdravotnických služeb

Veřejnost Pověřená osoba Správce provozu a úložišť
portálu

Služby správy

Redakčního Systému

NZIP

Funkce správy RSNZIP

Rozhraní pro SÚKL

eNeschopenka
Rozhraní pro ČSSZ

Ztotožnění a

oprávnění

Evidence a

konzumace

služeb

Anonymní

přístup

Přístupová

oprávnění

Obsahová

oprávnění

Kvalita

služeb

Personalizovaný

přístup

Mapování

Výkonu služeb
Identifikátory služeb a

autoritativních údajů

Přehled

o ZD
Tvorba

služeb

Pseudodymizovaná

data

Shoda se

standardy

Zdravotnická dokumentace,

statistiky a postupy

Sdílení

dat

Poskytování

autoritativních

údajů

Navigace na služby eZ a

informace formou "dlaždic"

na Portálu občana pro

veřejnost
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Popis Repository pracovních postupů pro podporu řízení a výkonu procesů tvorby 
a publikování obsahu portálu NZIP (WorkFlow) 

Element Agenda stížností 

Typ ApplicationFunction 

Popis Zákon 372/2011 

 

STÍŽNOSTI § 93 

 

(1) Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo 
proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost 

a) pacient, 

b) zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta, 

c) osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj 
zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo 

d) osoba zmocněná pacientem. 

Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje; tím není dotčena 
možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů. Podání stížnosti 
nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na 
újmu. 

(2) Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost (dále jen „stěžovatel“), 
s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu 
orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti 
poskytovatelem. 

(3) Poskytovatel je povinen 

a) navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem 
na charakter stížnosti vhodné, 

b) vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení; tuto lhůtu může 
odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů; jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení 
je nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně 
postoupit věcně příslušnému subjektu; o prodloužení lhůty a postoupení 
stížnosti je povinen informovat stěžovatele, 

c) vést evidenci o podání stížností a o způsobu jejich vyřízení, 

d) umožnit stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a 
pořizovat z něj kopie, 

e) jde-li o šetření stížnosti příslušným správním orgánem, poskytnout mu na 
jeho vyžádání včasnou a nutnou součinnost; to platí i pro poskytovatele, 
který poskytl související zdravotní služby. 

(4) Poskytovatel lůžkové nebo jednodenní péče je dále povinen 

a) vypracovat postup pro vyřizování stížností, 
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b) postup podle písmene a) a informaci o možnosti podat stížnost 
subjektům uvedeným v odstavci 2 uveřejnit ve zdravotnickém zařízení na 
veřejně přístupném místě a na svých internetových stránkách. 

(5) K šetření stížností osob proti postupu při poskytování zdravotních služeb, 
jejichž poskytovatelem je Vězeňská služba, je příslušný ředitel organizační 
jednotky Vězeňské služby, pokud generální ředitel Vězeňské služby nepověří 
šetřením stížnosti jinou osobu. 

 

§ 94 

 

(1) Příslušný správní orgán je povinen 

a) vyřídit stížnost 

1. do 30 dnů ode dne jejího obdržení, 

2. do 90 dnů ode dne jejího obdržení, jestliže jde o stížnost, k jejímuž 
vyřízení je třeba ustavit nezávislého odborníka, 

3. do 120 dnů ode dne jejího obdržení, jestliže jde o stížnost, k jejímuž 
vyřízení je třeba ustavit nezávislou odbornou komisi; 

lhůta pro vyřízení stížnosti podle bodu 2 nebo 3 počíná běžet dnem, kdy 
příslušný správní orgán ustavil nezávislého odborníka nebo nezávislou 
odbornou komisi; lhůtu podle bodu 1 může příslušný správní orgán 
odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů a lhůtu podle bodu 2 nebo 3 o 
dalších 60 dnů; příslušný správní orgán ustaví nezávislého odborníka nebo 
nezávislou odbornou komisi bez zbytečného odkladu; jde-li o stížnost, k 
jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinen ji do 5 pracovních dnů ode dne 
jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu; o 
prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je povinen informovat stěžovatele, 

b) vypracovat postup pro vyřizování stížností a určit pracoviště krajského 
úřadu k přijímání stížností, 

c) uveřejnit postup podle písmene b) a adresu určeného pracoviště, úřední 
hodiny a kontakt na toto pracoviště na úřední desce, 

d) vést evidenci o podání stížností a o způsobu jejich vyřízení, 

e) umožnit stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a 
pořizovat z něj kopie. 

(2) Příslušný správní orgán může šetření stížnosti ukončit, jde-li o stížnost, k 
jejímuž vyřízení je nezbytné nahlížení do zdravotnické dokumentace vedené 
o pacientovi, jehož se stížnost týká, popřípadě pořízení kopie nebo výpisu z 
této dokumentace, jestliže s nahlížením a popřípadě též s pořízením kopie 
nebo výpisu nevyslovil souhlas tento pacient, zákonný zástupce nebo 
opatrovník pacienta. Pokud pacient není schopen s ohledem na svůj 
zdravotní stav projevit svou vůli, může tento souhlas udělit stěžovatel 
uvedený v § 93 odst. 1 písm. c) nebo d) v rozsahu svého zmocnění. Příslušný 
správní orgán je povinen informovat o ukončení šetření stížnosti podle věty 
první a důvodu, který ho k tomu vedl, pacienta, jehož se stížnost týká, 
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stěžovatele, pokud jím není pacient, a poskytovatele, k němuž se stížnost 
vztahuje. 

(3) Stížnost, kterou podala osoba, která není uvedena v § 93 odst. 1, 
příslušný správní orgán posoudí jako podnět k provedení kontroly. Ve lhůtě 
30 dnů ode dne jejího doručení písemně vyrozumí osobu uvedenou ve větě 
první o tom, jak se stížností bylo naloženo. 

(4) Příslušný správní orgán může na základě stížnosti nebo z moci úřední 
nebo jiného podnětu, a to zejména pro posouzení případů, u nichž vznikly 
pochybnosti, zda byl při poskytování zdravotních služeb dodržen správný 
postup, popřípadě k vyloučení příčinné souvislosti mezi nesprávným 
postupem a újmou na zdraví pacientovi při poskytování zdravotních služeb, 
ustavit 

a) nezávislého odborníka; odborníka ustaví vždy, směřuje-li stížnost nebo 
podnět proti správnému postupu při poskytování zdravotních služeb, 
popřípadě je namítáno ublížení na zdraví pacientovi při poskytování 
zdravotních služeb a stížnost nebo podnět není zjevně nedůvodný, 

b) nezávislou odbornou komisi; komisi ustaví vždy, jestliže 

1. nezávislý odborník na základě posouzení zdravotnické dokumentace její 
ustavení navrhne, nebo 

2. podle jeho uvážení jde o případ, kdy posouzení nezávislým odborníkem je 
odborně nedostačující nebo je třeba posoudit případné ublížení na zdraví 
při poskytování zdravotních služeb s důsledkem smrti pacienta a stížnost 
nebo jiný podnět není zjevně nedůvodný. 

 

§ 95 

(1) Členy nezávislé odborné komise, které jmenuje a odvolává příslušný 
správní orgán, jsou vždy 

a) zástupce příslušného správního orgánu; zástupce příslušného správního 
orgánu, který je vždy zdravotnickým pracovníkem, je současně předsedou 
komise a řídí její činnost, 

b) nejméně 2 zdravotničtí pracovníci se způsobilostí k samostatnému 
výkonu zdravotnického povolání v příslušném oboru zdravotní péče, 

c) lékař se specializovanou způsobilostí v oboru patologická anatomie nebo 
soudní lékařství, jde-li o úmrtí pacienta, 

d) zástupce příslušné komory nebo příslušné profesní organizace. 

(2) K jednání komise 

a) je vždy přizvána osoba, která získala vysokoškolské vzdělání v 
magisterském studijním programu v oblasti práva, 

b) může být přizván poskytovatel, proti kterému stížnost směřuje, a 
stěžovatel za účelem podání vysvětlení skutečností uvedených ve stížnosti, 
a to na dobu nezbytně nutnou; stěžovatel je na základě své žádosti přizván k 
jednání vždy. 

(3) Členy nezávislé odborné komise nemohou být osoby, u nichž se zřetelem 
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na jejich vztah k poskytovateli, ke stěžovateli nebo k pacientovi, kterého se 
stížnost týká, nebo k předmětu projednávané stížnosti jsou důvodné 
pochybnosti o jejich nepodjatosti. 

(4) Nezávislá odborná komise projedná případ za účasti nejméně 
nadpoloviční většiny všech členů, přičemž jeden z nich musí být vždy 
zdravotnický pracovník podle odstavce 1 písm. b). 

(5) Nezávislá odborná komise případ posoudí na základě zdravotnické 
dokumentace vedené o pacientovi a dalších skutečností zjištěných pro účely 
posouzení případu a vypracuje zápis, který je bezodkladně předán 
příslušnému správnímu orgánu prostřednictvím předsedy komise. Zápis 
obsahuje 

a) souhrn podstatných údajů ze zdravotnické dokumentace, 

b) závěr projednání případu 

1. s jednoznačným konstatováním, zda byl nebo nebyl při poskytování 
zdravotních služeb dodržen náležitý odborný postup; v případě nedodržení 
náležitého odborného postupu se uvede jeho popis, 

2. v případě, že nebyl dodržen náležitý odborný postup, s konstatováním, 
zda je nebo není dána příčinná souvislost mezi takovým postupem a újmou 
na zdraví nebo poškozením zdraví s následkem smrti; to neplatí, pokud na 
základě zjištěných skutečností nelze takové konstatování učinit, 

c) návrh opatření směřujících k nápravě. 

 

§ 96 

(1) Jestliže příslušný správní orgán při šetření stížnosti zjistí porušení práv 
nebo povinností při poskytování zdravotních služeb nebo činnostech s tím 
souvisejících stanovených tímto zákonem nebo jinými právními předpisy 
anebo jiná pochybení dotýkající se práv a zájmů pacientů, 

a) uloží poskytovateli nápravná opatření s uvedením lhůty pro jejich splnění, 
popřípadě 

b) podá podnět 

1. orgánu příslušnému podle jiných právních předpisů41), 

2. příslušné komoře, jestliže zjistí takové pochybení zdravotnickým 
pracovníkem, který je členem komory, které přísluší šetřit komoře podle 
zákona upravujícího činnost komor; 

obdobně postupuje poskytovatel. 

(2) O uložených nápravných opatřeních nebo o podání podnětu zašle 
příslušný správní orgán informaci zdravotní pojišťovně, u které byl pacient v 
době porušení práv nebo povinností při poskytování zdravotních služeb 
pojištěn. 

 

§ 97 

Jednání nezávislé odborné komise je neveřejné. Příslušný správní orgán, 
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pokud ustavil nezávislého odborníka nebo nezávislou odbornou komisi, 
sdělí pacientovi, jehož se stížnost týká, a stěžovateli, pokud jím není 
pacient, jméno, popřípadě jména, a příjmení nezávislého odborníka nebo 
členů nezávislé odborné komise a osob přizvaných podle § 95 odst. 2. 

Element Aplikační služby pro podporu výkonu SOA Governance 

Typ ApplicationService 

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

Element CzechPoint (CzP) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál 

Element Data aplikací 

Typ DataObject 

Popis Entita obsahující data, která mají charakter dat aplikací a tyto aplikace jsou 
užívány v prostředí portálu (např. různé kalkulátory pro péči apod.) 

Element Důvěryhodný komunikační kanál pro pacienty 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce pro nastavení důvěryhodného komunikačního kanálu pro 
koncové uživatele portálu - typicky pro pacienta komunikujícího s lékařem. 

Element eGSB 

Typ ApplicationComponent 

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

Element eNeschopenka 

Typ ApplicationComponent 

Popis Systém evidence pracovní neschopnosti. 

Element Funkce pro zřizovatele PZS 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce pro zřizovatele nemocnic a začlenění informací z krajského 
Integrovaného systému péče. 

Element Funkce správy RSNZIP 

Typ ApplicationFunction 
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Popis Správcovské aplikační funkce potřebné pro výkon správy a řízení provozu 
Redakčního Systému (RSNZIP) 

Element Hodnocení a srovnání poskytovatelů péče 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce pro vyhodnocení a srovnání služeb poskytovatelů péče. 

Element Hodnocení služeb poskytovatelů 

Typ ApplicationFunction 

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

Element Identifikace, Autentizace a Autorizace uživatele 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce zajišťující implementaci mechanismů autentizace a 
autorizace do uživatelského rozhraní portálu. Věcný záměr rozlišuje 
identifikaci fyzických osob dvojího typu: 

• Zdravotnického pracovníka (lékaře, nelékaře) - Tito pracovníci 
přistupují k centrálním službám elektronického zdravotnictví 
(ePreskripce, zdravotní pojišťovny, NZIS, ….) a také ke službám 
poskytovatelů zdravotních služeb při výměně zdravotnické 
dokumentace, ale i k řadě proprietárních systémů, výměnných sítí 
(eZpráva, ePACS,….) 

• Pacienti - Personifikovaný přístup ke zdravotní dokumentaci a 
k osobním záznamům a k centrálním službám elektronického 
zdravotnictví určené pacientům (případně fyzickými osobami 
s mandátem zastupování). 

Element Indikátory a kvalita zdravotních a zdravotnických služeb (IKZ) 

Typ ApplicationComponent 

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

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

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

• Funkce srovnání ukazatelů a trendů při poskytování zdravotnických 
služeb 

• Transformace a mapování ukazatelů hodnocení na indikátory 
elektronických služeb eZ 
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Element Info o zdr. zařízeních a lékařích 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce zajišťující informace o poskytovatelích zdravotnických 
služeb a lékařích. 

Element Informační Systém Autoritativních Registrů (ISAR) 

Typ ApplicationComponent 

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

• Autoritativní registr pacientů (ARP) 

• Autoritativní registr zdravotnických pacientů (ARZP) 

• Autoritativní registr poskytovatelů zdravotních služeb (ARPZS) 

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

Element Informační zdroje o zahraniční spolupráci v oblasti eHealth 

Typ ApplicationComponent 

Popis Systémy obsahující informace o zahraniční spolupráci v oblasti 
zdravotnictví. 

Element Jsem v nouzi 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce, která prostřednictvím interakce poskytne osobě kritické 
informace pro řešení jeho nouzové situace 

Element Katalog služeb elektronického zdravotnictví (KSeZ) 

Typ ApplicationComponent 

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

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

Element Klinické postupy 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce poskytující Bázi znalostí o klinických postupech pro 
poskytovatele ZS (lékaře) a odbornou veřejnost. 

Element Klinické postupy, standardy a resortní statistiky 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce pro prezentaci klinických postupů a resortních statistik modulu 

http://www.opengroup.org/soa/source-book/gov/index.htm
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Standardy elektronického zdravotnictví (SEZ). 

Element Komunikační kanál Datové schránky (ISDS) 

Typ ApplicationComponent 

Popis ISVS pro zaručené doručení zpráv mezi subjekty. 

Element Konfigurační data NZIP 

Typ DataObject 

Popis Provozní parametry systému NZIP 

Element Lékaři a souhlasy 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce poskytující lékaři informaci o udělených souhlasech jeho 
pacientů 

Element Lékový záznam 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce ePreskripce a eDispenzace (recept a výdej léčiv) 

Element Metodika sběru, tvorby a publikování obsahu NZIP 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce pro podporu tvorby metodiky pro sběr, tvorbu a 
publikování obsahu portálu. 

Element Nahlížení do Zdravotnické Dokumentace 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce zajišťující nahlížení do zdravotnické dokumentace prostřednictvím 
služeb modulu Sdílení zdravotnické dokumentace (SZD) a Systému pro 
zajištění bezpečného předávání zdravotnických dat (BVD). 

Element Národní zdravotní registry (NRZ) 

Typ ApplicationCollaboration 

Popis Základní informace o registrech 

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

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

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

 

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

 

Element Národní Zdravotnický Informační Portál (NZIP) 

Typ ApplicationComponent 

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

 

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

 

Zahrnuje procesy 

• strategické řízení NZIP, 

• zdroje a financování, 

• řízení vztahů s partnery, 

• vlastní proces tvorby obsahu NZIP, 

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

• zajištění technické správy a provozu. 

Element Nastavení struktury webu 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce pro podporu pro nastavení struktury obsahu portálu 

Element Nastavení vizuálních stylů 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce pro podporu pro nastavení vizuálního stylu portálu 

Element Nepovinná registrace 

https://www.uzis.cz/registry
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Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce zajišťující registraci uživatele, zejména se jedná o získání 
kontaktního mailu v případě, že uživatel chce využívat služby zasílání 
notifikací o změnách v publikovaném obsahu NZIP 

Element Odborné informační zdroje subjektů zainteresovaných ve zdravotnictví 

Typ ApplicationComponent 

Popis Odborné české či zahraniční oficiální informační zdroje subjektů 
zainteresovaných ve zdravotnictví 

Element Osobní účet pojištěnce 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce poskytující informace o stavu účtu pojištěnce 

Element Osoby a mandáty 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce poskytující informace o osobách a mandátech, kterým 
pacient poskytl souhlas 

Element Otevřená data zdravotnictví (ODZ) 

Typ ApplicationComponent 

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

Element Ozdravné programy 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce poskytující informace o ozdravných programech 

Element Pacient 

Typ BusinessRole 

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

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

Dostupnost zdravotních služeb 

• Elektronické objednání a časová a místní dostupnost ZP a PZS 

• Elektronická konzultace zdravotního stavu 

Zdravotní stav a léčebná plán 
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• Přístup k osobním zdravotním záznamům 

• Mandát pro zastupování a oprávnění nahlížení do zdravotnické 
dokumentace 

• Osobní účet ve fondu plátců a úhrad 

Péče o vlastní zdraví 

• Zdravotní rizika pacienta 

• Program péče pro chronicky nemocné 

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

• Rolí poskytující údaje pro přístup ke zdravotnické dokumentaci a 

• Žádajícím o přístup ke své zdravotnické dokumentaci 

Zdravotnická dokumentace 

• Index zdravotnické dokumentace 

• Emergency záznam pacienta 

 

Element Podpora chronicky nemocných 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce poskytující informace pro chronicky nemocné 

Element Podpora životního cyklu služeb zdravotnictví 

Typ ApplicationFunction 

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

Element Poradna lékaře 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce poskytující možnost komunikace s lékařem 

Element Portál občana (PO) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém veřejné správy pro občany. 

Element Portál ÚZIS 

Typ ApplicationComponent 

Popis Ústřední portál Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 

Element Poskytovatel zdravotnických služeb 

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

Element Pověřená osoba 

Typ BusinessRole 

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

 

Na portálu NZIP využívá Pověřená osoba služeb v následujících oblastech: 

• Služby účtů pojištěnců 

• Služby pro zřizovatele zdravotnických zařízení 

Element Pracovní neschopnost 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce poskytující informace o pracovní neschopnosti pacientů 

Element Práva pacientů 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce zajišťující uplatnění práv pacientů 

Element Prevence 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce poskytující informace o prevenci 

Element Prezentace katalogu služeb elektronického zdravotnictví 

Typ ApplicationFunction 

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

Element Přístup k autoritativním údajům 
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Typ ApplicationFunction 

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

Element Privátní část pro pověřené osoby 

Typ ApplicationComponent 

Popis Aplikační modul zajišťující přístup k neveřejným informacím pro pověřené 
osoby po předchozí identifikaci a autentizaci 

Element Privátní informace pro pacienty 

Typ ApplicationComponent 

Popis Modul zajišťující publikování obsahu pro uživatelské role zdravotnické 
pracovníky 

Element Privátní informace pro poskytovatele zdravotních služeb 

Typ ApplicationComponent 

Popis Aplikační modul zajišťující přístup k neveřejným informacím pro 
poskytovatele zdravotních služeb po předchozí identifikaci a autentizaci 

Element Privátní informace pro zdravotnické pracovníky 

Typ ApplicationComponent 

Popis Aplikační modul zajišťující přístup k neveřejným informacím pro 
zdravotnické pracovníky po předchozí identifikaci a autentizaci  

Element Publikace eH aplikací 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce poskytující aplikace eZdravotnictví 

Element Redakční plán a schvalování publikace obsahu 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce pro podporu tvorby redakčního plánu a schvalování 
publikace obsahu 

Element Redakční systém (RSNZIP) 

Typ ApplicationComponent 

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

Element Registr práv a mandátů (RPM) 
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Typ ApplicationComponent 

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

Element Rezortní datové rozhraní (RDR) 

Typ ApplicationComponent 

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

Element Rizika onemocnění 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce poskytující informace o rizicích onemocnění 

Element Rozcestník 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce pro zajištění hlavní nabídky dostupných informačních služeb portálu 
podle jednotlivých uživatelských skupin.  

Element Rozhraní integrované správy NZIP 

Typ ApplicationInterface 

Popis Aplikační rozhraní pro integrovanou správu portálu 

Element Rozhraní na CzechPOINT 

Typ ApplicationInterface 

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

Element Rozhraní na eGSB 

Typ ApplicationInterface 

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

Element Rozhraní na ISDS 

Typ ApplicationInterface 

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

Element Rozhraní na ISZR 

Typ ApplicationInterface 

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



 

80 

 

Systémem Základních registrů, čímž zajišťuje volání dílčích služeb Základních 
registrů Obyvatel, Osob, Územní Identifikace a Práv a Povinností pro 
potřeby systému IDRR. 

Element Rozhraní pro ČSSZ 

Typ ApplicationInterface 

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

Element Rozhraní pro NZR 

Typ ApplicationInterface 

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

Element Rozhraní pro pověřené osoby 

Typ ApplicationInterface 

Popis Aplikační rozhraní pro pověřené osoby 

Element Rozhraní pro SÚKL 

Typ ApplicationInterface 

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

Element Sběr a harvesting externích informací 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce pro podporu pro sběr a vytěžování informací 

Element Sdílené aplikační funkce NZIP 

Typ ApplicationComponent 

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

Element Sdílení a výměna zdravotnické dokumentace 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce pro podporu sdílení a výměnu ZD 

Element Sdílení zdravotnické dokumentace (SZD) 

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

Element Sdílený lékový záznam (ePreskripce, eDispenzace) 

Typ ApplicationComponent 

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

Element Služby autentizace pro zajištění bezpečného předávání dat 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro zajištění bezpečného předávání dat 

Element Služby centrální evidence zdravotnické dokumentace 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby čtení a editace autoritativních údajů 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby Národního zdravotnického informačního portálu 

Typ ApplicationService 

Popis Komplex služeb NZIP 

Element Služby NZIP pro Pacienty (P) 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby pro pacienty 

Element Služby NZIP pro Poskytovatele Zdravotních služeb (PZS) 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služba portálu pro potřebu poskytovatelů péče 

Element Služby NZIP pro veřejnost 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby zajišťující podporu pro veřejnost 

Element Služby NZIP pro Zdravotnické Pracovníky (ZP) 
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Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby zajišťující podporu pro zdravotnické pracovníky 

Element Služby otevřených dat a statistik 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby ověření oprávnění a udílení mandátů 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby poskytování neveřejných dat 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro zabezpečenou publikaci neveřejných dat 

Element Služby postupů, výkonů a řízení 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby prezentace katalogu služeb a životních událostí pacientů 

Typ ApplicationService 

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

Element Služby pro pověřené osoby 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby pro pověřené osoby 

Element Služby správy obsahu NZIP 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby pro správu obsahu portálu 

Element Služby správy Redakčního Systému NZIP 
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Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služba pro správu redakčního systému portálu. 

Element Souvislosti informací o zdravotnictví 

Typ ApplicationFunction 

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

Element Správa a využívání autoritativních údajů 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce pro správu autoritativních údajů 

Element Správa identit a oprávnění (IAM) 

Typ ApplicationComponent 

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

 

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

 

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

 

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

Element Správa notifikací 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce poskytující informace a nastavení notifikací 

Element Správa NZIP 

Typ ApplicationComponent 

Popis Aplikační komponenta zajišťující funkce pro výkon správy NZIP. 
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Element Správa účtů pojištěnců 

Typ ApplicationFunction 

Popis     Aplikační funkce pro okamžitý náhled na provedené výkony a úhrady, 
roční bilanční výpisy stavu účtů pojištěnce a možnosti čerpání služeb 

Element Správce provozu a úložišť portálu 

Typ BusinessRole 

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

 

Na portálu NZIP využívá Správce provozu služeb v následujících oblastech: 

• Služby redakčního systému portálu, 

• Metodické řízení subjektů zainteresovaných na zdravotní péči, 

• Správa katalogu služeb ve zdravotnictví 

Element Standardy el. zdravotnictví 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce poskytující informace o standardech používaných v oblasti 
eZdravotnictví 

Element Standardy elektronického zdravotnictví (SEZ) 

Typ ApplicationComponent 

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

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

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

• Spolupráci s národními a mezinárodními organizacemi vyvíjejícími 
standardy. 

• Určování způsobu (povinném, nepovinném, doporučeném) a rozsahu 
použití daného standardu. 
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NCeZ bude ve spolupráci s Národním centrem pro medicínskou 
nomenklaturu a klasifikace dále garantovat zejména tyto činnosti a funkce:  

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

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

• Zajišťovat systém správy standardů a číselníků pro vedení eZD. 

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

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

Element Udělení oprávnění a mandátů 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce zajišťující udílení oprávnění a mandátů pacienty. 

Element Uživatelské rozhraní pacientů 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní pro přístup pro pacienty 

Element Uživatelské rozhraní poskytovatelů zdravotnických služeb 

Typ ApplicationInterface 

Popis Aplikační rozhraní pro PZS 

Element Uživatelské rozhraní veřejnosti 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní pro přístup veřejnosti 

Element Uživatelské rozhraní zdravotnických pracovníků 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní pro přístup zdravotnických pracovníků 

Element Veřejně dostupné informace 

Typ ApplicationComponent 

Popis Aplikační modul zajišťující publikaci veřejně dostupných infrormací. 

Element Veřejně dostupné informace na internetu 

Typ ApplicationComponent 
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Popis Celý veřejný obsah internetu, který může být zdrojem libovolných informací 
pro tvorbu obsahu NZIP 

Element Veřejnost 

Typ BusinessRole 

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

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

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

Řešení životních situací 

• Jsem v nouzi 

• Trpím onemocněním 

• Jdu na vyšetření 

• Jak probíhá léčba 

Zvyšování zdravotní gramotnosti 

• Podpora zdraví a dostupné preventivní programy 

• Poradna 

Přehled poskytovatelů zdravotních služeb 

• Vyhledání lékaře a terapeuta 

• Vyhledání zdravotnického zařízení 

• Vyhledání lékárny a prodejny zdravotnických potřeb 

Nástroje a nastavení 

• Vyhledávání a zdroje informací 

• Rozcestník, navigace a HealthBot 

• Konzultace zdravotního stavu s lékařem 

• Chci být informován o 

• Zdravotnické mobilní aplikace 

• Otevřená data zdravotnictví a jejich analýza 

Element Vyhledávání a navigace 
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Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce zajišťující základní potřeby uživatelů portálu: hledání informací a 
navigaci obsahem. 

Element Výkonnostní a kvalitativní ukazatele služeb 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce poskytující informace a nastavení výkonnostních a 
kvalitativních ukazatelů služeb eZdravotnictví 

Element Vyšetření a prohlídky 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce pro podporu vyšetření a prohlídek pacientů 

Element Workflow pro tvorbu obsahu, publikaci dat a informací 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce pro podporu tvorby obsahu, publikaci (Workflow) 

Element Žádanky na vyšetření 

Typ ApplicationFunction 

Popis Aplikační funkce umožňující zadat žádanky lékařům o specializovaná 
vyšetření, pacientům získat informace místu a termínu vyšetření 

Element Zajištění bezpečného předávání zdravotnických dat (BVD) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Bezpečná brána do EU a mezi subjekty eH v ČR 

Element Základní registry (ISZR) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Základní registry (ISZR) 

Element Zdravotnický pracovník 

Typ BusinessRole 

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

Zdravotnická dokumentace 

• Index zdravotnické dokumentace (IZD) 

• Emergency záznam pacienta (EMZ) 

Elektronické nástroje ordinace 

• Nahlížení do zdravotnické dokumentace 

• Nahlížení a správa autoritativních údajů pacienta 

• Náhled do ePreskripce, eDispenzace a eNeschopenky 

• Žádanky na specializovaná vyšetření 

• Objednávky a rezervace 

 

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

1.7 Diagram: (AA) NZIP - Sdílené aplikační funkce L0 

Subsystém: (AA) NZIP - Sdílené aplikační funkce L0 

 
Účel 
Zobrazení sdílených funkcí NZIP 

 
Popis základní funkcionality 

Sdílení aplikačních funkcí v rámci Národního Zdravotnického Informačního portálu 

 
Východiska  
Služby RDR a integrace na další zdroje informací 
 
Principy a pravidla 

Sdílené funkce využívají více byznys rolí  
 
Vazby - Interní spolupracující komponenty s důrazem na spolupráci 

• NZIP 

 
Vazby - Externí konzumenti služeb subsystému  
Aktéři 
 
Byznys role 

• Veřejnost 

• Pacient 

• Zdravotnický pracovník 

• Poskytovatel zdravotnických služeb 

• Pověřená osoba 
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Element Hodnocení služeb poskytovatelů 

Typ ApplicationFunction 

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

Element Klinické postupy, standardy a resortní statistiky 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce pro prezentaci klinických postupů a resortních statistik modulu 
Standardy elektronického zdravotnictví (SEZ). 

Element Nahlížení do Zdravotnické Dokumentace 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce zajišťující nahlížení do zdravotnické dokumentace prostřednictvím 
služeb modulu Sdílení zdravotnické dokumentace (SZD) a Systému pro 
zajištění bezpečného předávání zdravotnických dat (BVD). 

Element Podpora životního cyklu služeb zdravotnictví 

Typ ApplicationFunction 

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

Element Prezentace katalogu služeb elektronického zdravotnictví 

Typ ApplicationFunction 

Sdílené aplikační funkce NZIP

Prezentace
katalogu s lužeb
elektronického

zdravotnictví

Udělení oprávnění a  mandátů Nahl ížení do Zdravotnické Dokumentace

Hodnocení
s lužeb

poskytovatelů

Kl inické postupy, s tandardy a  resortní
s tatis tiky

Souvis losti
informací o

zdravotnictví

Přís tup k autori tativním údajům

Podpora
životního cyklu

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

Element Přístup k autoritativním údajům 

Typ ApplicationFunction 

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

Element Sdílené aplikační funkce NZIP 

Typ ApplicationComponent 

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

Element Souvislosti informací o zdravotnictví 

Typ ApplicationFunction 

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

Element Udělení oprávnění a mandátů 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce zajišťující udílení oprávnění a mandátů pacienty. 
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