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1 Úvod 
Tento metodický dokument pokrývá celý proces od návrhu služby, propojení na další informatické služby 

eGovernmentu a resortu zdravotnictví (včetně zdravotnických zařízení mimo resort zdravotnictví). Oblast 

architektonických modelů existujících i nových typů služeb, napojení služeb na integrované datové rozhraní resortu 

a další informatické služby potřebné pro zajištění elektronizace zdravotnictví. 

 

Metodická část dokumentu popisuje proces při změně nebo úpravě stávající informatické služby, která je součásti 

nebo se má stát součástí elektronického zdravotnictví. Součástí dokumentu jsou také vzorové metamodely EA 

(patterny ve formátu ArchiMate®). Veškeré vložené diagramy v tomto dokumentu jsou součástí předaných 

architektonických výstupů. Některé vytvořené diagramy v rámci tvorby architektury eZdravotnictví, byly použity i 

pro potřeby této metodiky rozvoje služeb, protože jsou architektonické modely a metodika rozvoje služeb vzájemně 

a záměrně úzce provázány. 

 

Kapitola 2 Sdílené služby elektronického zdravotnictví popisuje definici, hlediska, charakteristiky a životní cyklus  

služeb. Dále roli poskytovatele, postupy řízení tvorby služeb, užívané standardy a definuje pravidla a procesy tvorby 

centrálních služeb eZdravotnictví. 

 

Kapitola 3 Popis tvorby a řízení Služby čtenáři postupně představuje dostupné metodické rámce pro podporu tvorby 

sdílených služeb: Enterprise Architektura, SOA Governance Framework, ITIL, Risk management, Project 

management a Testování 

 

Kapitola 4 Popis zapojených rolí a jejich odpovědností uvádí detailní popis pracovní náplně rolí potřebných při:  

Řízení, Vykonávání a Testování služeb. 

 

V kapitole 5 Katalog, standardy a hodnocení kvality el. služeb, týkající se oblastí: 

◼ Katalogu služeb eZdravotnictví (KSeZ), 

◼ Standardy eZdravotnictví (SEZ), 

◼ Indikátory a kvalita služeb eZdravotnictví (IKZ), 

jsou uvedeny modely architektury těchto subsystémů a jsou tak významným doplněním a rozšířením tohoto 

metodického materiálu o praktické modely nástrojů, musí být při budování služeb eZdravotnictví dostupné 

širokému spektru koncových odběratelů informací a spolutvůrců služeb. 

 

Kapitola 6 Praktická doporučení pro tvorbu služeb popisuje koncept řešení SOA Governance pro rezort a 

zdravotnické subjekty a praktické postupy pro konzumenty a poskytovatele služeb, zapojení poskytovatelů služeb 

do jejich tvorby a rozvoje a koordinaci aktivit SOA a metodickou podporu Národním Centrem eZdravotnictví 

(NCeZ). 

 

Konečně kapitola 7 obsahuje Seznam zkratek a jejich význam, seznam obrázků a tabulek vyskytujících se v tomto 

dokumentu. 

 

Pozn. Pokud obrázky v tomto dokumentu pocházejí od jiných autorů, je odkaz na zdroj uveden v jejich titulku. 
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2 Sdílené služby elektronického zdravotnictví 
Tato kapitola má za cíl popsat a definovat co jsou to sdílené služby a jak se služby definují, jak služba má vypadat 

včetně její charakteristiky. 

 

Definice: Sdílená Služba elektronického zdravotnictví je služba schválení a zavedená do Katalogu Služeb 

elektronického Zdravotnictví (KSeZ), s předem definovanými parametry a jejich konkrétními hodnotami (SLA). 

 

Sdílené služby elektronického zdravotnictví mohou být podle poskytovatele dále členěny na centrální a lokální. 

Centrální služby poskytuje ministerstvo nebo jím pověřená organizace a jsou obvykle propojeny s datovým fondem 

české republiky a Základními registry. 

 

Podmínkou pro sdílení Lokálních služeb nabízených poskytovateli ZS a dalšími subjekty je rovněž jejich zavedení do 

Katalogu služeb elektronického zdravotnictví v centru po předchozím akceptačním procesu. V následujícím textu se 

bude úplná definice Sdílené služba elektronického zdravotnictví užívat zkráceně jako „služba“.  

2.1 Služba 

Pro účely digitalizace zdravotnictví definujeme základní obecné atributy služby:  

- Služba je založena na využití informačních technologií a podporuje podnikové procesy zákazníka a 

potřeby jednotlivých uživatelů služby. 

- Služba musí být navržena dle potřeb uživatelů nebo pro rozvoj infrastruktury elektronizace a musí být 

v souladu s architektonickým konceptem rozvoje elektronizace rezortu zdravotnictví. 

- Služba poskytovaná jednomu nebo více zákazníkům.  

- Služba je vytvořena kombinací informační technologie, datových zdrojů, personálu a procesů.   

 

IT služby – služby pro uživatele IT technologií. Může jít o poskytnuté funkce, výkon nebo jiné služby různých aplikací, 

software, hardware, IT infrastruktury nebo IT pracovníků.“ 

- Další služby IT, nazývané podpůrné služby, nejsou businessem přímo využívány, ale jsou požadovány 

poskytovatelem služeb, aby mohl dodávat služby, které jsou v kontaktu zákazníkem. Viz také klíčová 

služba; podmiňující služba; rozšiřující služba; služba; balíček služby.“ 

Cíle a úrovně služeb by měly být definovány ve smlouvě o ujednání o úrovni poskytování služeb (SLA) 

 

Hlavní vlastnosti a pravidla služeb dle SOA standardu: 

◼ Služba musí být technologicky nezávislá – může být poskytována pomocí různých protokolů a rozhraní. 

◼ Služba je pojítko mezi byznys potřebami a realizující technologií. 

◼ Služba musí být navrhována s ohledem na celek (rezort Zdravotnictví) a nikoliv pouze za účelem integrace s 
jedním konkrétním systémem (AIS rezortu). 

◼ Služba musí být navržena ve správné granularitě (velikosti). 

◼ Služby by měla být umístěna na integrační platformě (sběrnici). 

◼ Služba by se měla skládat z atomických služeb do kompozitních služeb. 
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2.1.1 Hlediska služeb 

Služby můžeme dělit podle mnoha hledisek, například jestli jsou to služby rozvoje nebo služby provozní, podle toho, 

komu jsou určeny nebo podle toho, kdo nebo co je poskytuje. Základní dělení IT služeb: 

◼ Služby rozvoje informačního systému (strategie IT, služby spuštění nových aplikací, nové infrastruktury) 

◼ Služby pro podporu firemních procesů 

◼ služby aplikací a software 

◼ služby správy IT infrastruktury 

◼ služby správy dat (data mining, data cleansing, analýza dat) 

2.1.2 Charakteristika služby 

Obchodní a technické podmínky obvykle upřesňují tyto charakteristiky IT služby: 

 

◼ komu je služba poskytována (kdo jsou oprávnění příjemci služby), 

◼ kde je služba poskytována (lokality, kde je služba dostupná), 

◼ kým je služba poskytována, 

◼ co je předmětem služby, 

◼ jak je služba poskytována, 

◼ jaký je objem poskytované služby (počet oprávněných uživatelů, objem předávaných/zpracovávaných dat 

◼ apod.), 

◼ jaké jsou kvalitativní charakteristiky poskytované služby (dostupnost, doba odezvy, spolehlivost, stáří 

◼ předávaných dat apod.), 

◼ jaká je cena poskytované služby (plus případné bonusy/malusy za překročení/nedodržení sjednané kvality 

◼ služby poskytovatelem), 

◼ jakými znalostmi a/nebo technologiemi musí disponovat příjemce služby, aby mohl službu konzumovat, jaké 
standardy musí využívat a kde jsou dostupné. 

 

Každá služba musí mít specifické vlastnosti, které odpovídají významu státem garantované služby.  

 

◼ Potřebnost a použitelnost - je vlastnost naznačující, že vývoj a konzumace služeb je od sebe neoddělitelná. 
Na vývoj a poskytování služby se podílí i koncový konzument služby, neboť konzument ovlivňuje podobu 
služby. Služba musí být užitečná, potřebná a chtěná konzumentem služby. Realizovat služby, které nikdo 
nechce, nebo nepotřebuje, není vhodné. 

◼ Tato klíčová vlastnost je ve shodě s jedním z 6 základních principů elektronického zdravotnictví, a to 
„Lékaři a další odborní pracovníci ve zdravotnictví musí být zapojováni do projektů již ve fázi přípravy 
záměrů, při plánování a tvorbě návrhů řešení.  Názory odborné veřejnosti musí být v rámci projektů 
aktivně získávány a přiměřeně zohledňovány.“ 

 

◼ Heterogenita se projevu tak, že způsob poskytování jedné a té samé služby se může u jednotlivých 
konzumentů lišit. To znamená, že výstup služby může mít různou kvalitu pro konzumenty služeb. Z této 
vlastnosti a rizika poskytování služeb je nezbytné garantovat kvalitu, dostupnost a stabilitu služby. 

◼ Tato vlastnost je ve shodě s jedním z 6 základních principů elektronického zdravotnictví, a to „Před 
zavedením nových nástrojů a služeb elektronického zdravotnictví do praxe musí být vždy dostatečným 
způsobem ověřena a vyhodnocena jejich použitelnost, kvalita, stabilita a výkonnost.“ 
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◼ Pomíjivost služby znamená, že služby zastarávají. Služby jsou pomíjivé a zastarávají, stávající se nepotřebnými 
službami. Aby se služba brzy nestala opomíjenou a nepotřebnou, je nezbytné službu modernizovat, 
zdokonalovat a využívat moderní postupy, metody a technologie k udržení jejich užitečnosti.  

◼ Tato vlastnost je ve shodě s jedním z 6 základních principů elektronického zdravotnictví, a to „Všude, 
kde je to možné a účelné, je třeba při tvorbě nových řešení využívat veškeré dostupné vědecko-
výzkumné poznatky a ověřené technologie, včetně standardů pro výměnu a zobrazování 
zdravotnických informací.“ 

 

◼ Bezpečnost služeb je vlastností ve zdravotnictví velmi kritickou a důležitou. Poskytování a konzumace služeb 
musí být bezpečné a neohrožující poskytovatele ani konzumenta služby. 

◼ Tato vlastnost je ve shodě s jedním z 6 základních principů elektronického zdravotnictví, a to „Právo 
pacienta na zajištění odpovídající péče, ochranu osobní důstojnosti a ochranu osobních údajů nesmí 
být zaváděním prostředků elektronického zdravotnictví oslabeno, ale naopak posilováno.“ 

 

◼ Srozumitelnost – služby elektronického zdravotnictví musí být pro konzumenty služeb srozumitelné, 
pochopitelné, dostupné, užitečné s pozitivním efektem. Služby musí být komunikována, prezentována a 
propagována veřejnosti s důrazem na cíl služby. Cílem služby je hodnota, kterou uživatel získá konzumací 
služby se všemi výhodami. 
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2.1.3 Životní cyklus služby 

Každá služba prochází vlastním životním cyklem. Každá služba ve svém životním cyklu může být inovována, 

vylepšena a životnost služby tím prodloužena. Řízení tohoto životního cyklu je jednou z klíčových úloh řízení služeb. 

 
Obrázek 1 Fáze životního cyklu služby 

S životním cyklem bezprostředně souvisí objem využití služeb (počet uživatelů služby), ve chvíli, kdy začnou klesat, 

je u konce i životní cyklus. Níže znázorněný model popisuje vztah mezi objemem využití služeb a životním cyklem 

služby. Model vymezuje pět fází života produktu: 

 
Obrázek 2 Životní cyklus služby 

◼ Vývojová fáze – služba je vyvíjena, dosud není poskytována. 

◼ Definice služby – Vytvoření byznys case, úvahy nad službou, která by byly zajímavá pro konzumenty 
služby a přinesla jim užitek. 

◼ Plánování realizace služeb – Sestavení týmu pro realizaci návrh (modelování) a realizaci služby, zajištění 
finančních prostředků pro realizaci a provoz služby. 

◼ Modelování služeb – Využitím modelovacího nástroje vytvořit (namodelovat) službu (ArchiMate, UML, 
BPMN) v různých úrovních detailu podle příjemců návrhu služby. 

◼ Zaváděcí fáze – služba je uvedena/zveřejněna a počet uživatelů mírně stoupá. 

◼ Implementace, shromažďování nebo získávání služeb – Technický vývoj služeb, zajištění okolních 
(integračních) vazeb na okolní systémy. Smluvní zajištění služby (dodavatelé, třetí strany, partneři). 

◼ Testování služeb – Hotovou a funkční službu před nasazením je nutno otestovat její bezpečnost, 
funkčnost a integritu. 

◼ Nasazení služby – zajištění publikace služeb z vývojového/testovacího prostředí do produkčního 
(provozního) režimu. 

Realizátor a
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Životní cyklus služby

Vývojová fáze

Definice služby
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Modelování služeb

Zaváděcí fáze

Implementace služeb

Testování služeb

Nasazení služby

Růstová fáze

Řízení a sledování

služeb

Podpora služeb

Fáze zralosti

Analýza hodnoty

služby

Definice a plánování

návazných služeb

Fáze úpadku
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◼ Růstová fáze – služba je využívaná a počet uživatelů rychle stoupá. 

◼ Řízení a sledování služeb – monitoring dostupnosti služeb, zpětná vazba od konzumentů služby. 

◼ Podpora služeb – zajištění rozvoje, oprava chyby, rozvoj služby na základě požadavků interních a 
externích. 

◼ Fáze zralosti – služba dosahuje svého maxima, počet uživatelů začíná být stabilní a mírně klesat. 

◼ Analýza hodnoty služby – Zamyšlení se nad aktuální hodnotou službu. Analýza budoucího fungování 
služby. Rozvaha nad další verzí služby. 

◼ Definice a plánování návazných služeb / služby – Na základě indikátorů a zjištění, že služba dosahuje 
svého stádia zralosti je vhodné navrhnout návaznou službu. V této fázi se autor služby vrací zpět do 
vývojové fáze a definuje novou službu. 

◼ Fáze úpadku – služba není využívaná, není inovativní a zajímavá. Zájem o službu upadá až k celkovému 
úpadku (konci) poskytování služby 

◼ Ukončování provozu a podpory služby – Stávající službu provozovatel postupně ukončuje, snižuje 
alokaci zdrojů zajišťující provoz a chod služby.  

◼ Archivace, vypínání, ukončování provozu služby – Záloha a archivace dat. Ukončování provozu služeb, 
označení ukončení služby v katalogu služeb. Technologické odstranění a zajištění bezpečnosti 
stávajících systémů dotčených ukončenou službou. 

 

2.1.4 Poskytovatel služeb 

Poskytovatel služby je subjekt, který poskytuje službu zákazníkovi. Obecně jsou to všechny firmy, organizace nebo 

instituce, které svým zákazníkům poskytují služby. 

 

Sdílené služby budou vždy evidovány v katalogu služeb resortu zdravotnictví, případně v katalogu služeb veřejné 

správy (dle příslušného zákona a jeho prováděcích předpisů). Poskytovatelé vytvářející takovou sdílenou službu 

ji budou tvořit v souladu se závaznými architektonickými principy Ministerstva Zdravotnictví a budou obsahovat 

všechny atributy katalogu služeb (Např. název služby, platnost, popis, specifikaci interface, případně architekturu 

služby, SLA). 

 

2.1.4.1 SLA 

Service Level Agreement, zkratka SLA, je dohoda o úrovni poskytovaných služeb. SLA představuje formalizovaný 

popis služby, kterou poskytuje poskytovatel služby zákazníkovi. SLA definuje rozsah, úroveň a kvalitu služby. 

Příklady SLA: 

◼ Garantovaná dostupnost služby (např. 24*7, 99,99 %) 

◼ Garantovaná cena služby pro konkrétní období 

◼ Garantovanou rychlost odezvy (webové) služby (např. 2 sekundy) 
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2.1.4.1.1 Dostupnost služeb 

Služby definované rezortem Zdravotnictví by měly být klasifikovány SLA podle uvedené tabulky. Hodnoty uvedené 

v tabulce jsou doporučené a navržené dle best practices SLA. 

Tabulka 1 Definice dostupnosti služeb 

Definice dostupnosti služeb 
Doba uvedení do provozu 

<2 hodin  <8 hodin <1 den <3 dnů <5 dnů 

Zt
rá

ta
 d

at
 <2 hodin A     

<1 den  B C   

>1 den    D E 

Každá nová služba musí mít definovanou dostupnost. Již ve fázi návrhu služeb musí být daná kategorie dostupnosti. 

Tato kategorie musí odrážet byznys požadavky na službu. 

Tabulka 2 Kategorie služeb 

Kategorie služby Popis a význam kategorie 

A Hlavní a klíčové služby rezortu Zdravotnictví s nejvyšší požadovanou prioritou. Jedná se o 
služby, které jsou poskytovány klíčovými komponentami rezortu. 

B Hlavní služby, které nemusí být nepřetržitě dostupné.  

C Ostatní služby, zejména interní a podpůrné, které nejsou bezprostředně potřebné pro 
vykonávání zákonné činnosti rezortu. 

D Interní služby, kde je akceptován i delší výpadek a nedostupnost. 

E Externí služby, kde je akceptován i delší výpadek a nedostupnost. 

Doba uvedení do provozu je doba nutná k znovu uvedení služby do provozu. Čas definuje maximální časovou délku, 

ve kterém musí služba být dostupná a poskytovat službu uživatelům. Časový údaj ztráty dat vyjadřuje, do jakého 

stavu (bodu) v minulosti lze obnovit data při jejich ztrátě (záloha služeb). Časový údaj vychází z ISO normy 27001. 

2.1.4.1.2 Provozní doba služeb 

Provozní doba – definuje časové období, ve kterém je požadována služba. Provozní doba je stanovena v hodinách 

případně ve dnech pro každou kategorii zvlášť. 

Tabulka 3 Provozní doba služeb 

 Kategorie služeb 

A B C D E 

Provozní doba služby 7x24 7x24 7x12 5x8 

(Po-Pá 7-15) 

5x8 

(Po-Pá 7-15) 

2.1.4.2 OLA  

Operational Level Agreement, zkratka OLA, je dohoda o úrovni provozu interních služeb. OLA představuje 

formalizovaný popis služby, kterou poskytuje poskytovatel služby sám sobě. 

Příklad OLA: Garantované služby interního IT. OLA vychází z SLA a platí na ně stejná pravidla jako pro SLA, tedy 

dostupnost služeb, a provozní doba služeb. 
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2.1.4.3 SLM 

Service Level Management, zkratka SLM je monitoring a řízení kvality služby na základě definovaných indikátorů 

kvality (SLA), které patří mezi základní klíčové indikátory výkonnosti (KPI) v organizaci. 

2.1.4.4 KPI 

Key Performance Indicators, zkratka KPI je klíčový ukazatel výkonnosti, nebo výkonového ukazatele. KPI označuje 

indikátory / ukazatele / metriky výkonnosti přiřazené procesu, službě, organizačnímu útvaru, celé organizaci. KPI 

vyjadřuje požadovanou výkonnost (kvalitu, efektivnost nebo hospodárnost).  

2.1.5 Řízení služeb 

Pojem řízení služeb se v praxi používá v různých významech a úrovních řízení: 

◼ Služba v ekonomii jako sektor trhu 

◼ Služba v managementu jako mechanismus (způsob) řízení organizace (SOEM, SOM) 

◼ Služba v informatice jako způsob řízení a vývoje informačních systémů (SOA) nebo způsob interakce aplikací 
(web service) 

Právě třetí bod řízení služeb v informatice je obsahem následující kapitoly popisující SOA. 

2.1.6 Standardy 

Standardy a rámce v oblasti řízení služeb jsou: 

◼ CorSet Framework 

◼ ITIL 

◼ ITSM (IT Service Management) 

◼ SSME (Service Science, Management and Engineering) 

Standardy a normy v oblasti řízení služeb: 

◼ ISO/IEC 16384:2016 Information technology — Reference Architecture for Service Oriented Architecture 
(SOA RA) 

◼ ISO 20000 Management služeb pro informační technologie (IT service management) - Systém managementu 
služeb ICT 

◼ BS 15000 

Analytické techniky použitelné v řízení služeb jsou: 

◼ BCG matice 

◼ Paretovo pravidlo 

2.1.7 Pravidla a procesy tvorby centrálních služeb eZdravotnictví 

Pravidla a procesy tvorby centrálních služeb eZ by měly vycházet z uznávaných metodika a rámců, primárně 

z metodiky ITIL. Všech 5 fází dle ITIL jsou detailněji popsány v kapitole 3.1 Metodický rámec pro tvorbu sdílených 

služeb elektronického zdravotnictví 

2.1.7.1 Návod pro organizaci při vytvoření služby 

Při návrhu služeb by měla organizace vycházet z obecně platných doporučení pro tvorbu služby, které jsou detailněji 

popsány v kapitole 6 Praktická doporučení pro tvorbu služeb. V odkazované kapitole jsou uvedeny veškerá praktická 

doporučení, která by organizace měla učinit.  

Z pohledu kooperace by organizace tvořící službu měla mít oficiální souhlas správce katalogu služeb, že splňuje 

formální a věcné náležitosti služby. Analogicky jak tomu je dnes v jiném rezortu Ministerstva vnitra, které schvaluje 
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architektonické záměry dle daných pravidel, dle daného formuláře a dle daného formulářového předpisu. Tento 

způsob je vhodnou (možnou) inspiraci pro rezort zdravotnictví, jak přistupovat ke schvalování a odsouhlasení 

vytvoření služby. V případě komplexních služeb, které vyžadující více úrovňové schvalování a kooperaci různých 

týmů je možné do procesu schvalování přizvat i další subjekty (osoby, týmy, rezorty) 

2.1.7.2 Zařazení služby do katalogu služeb 

Tento formální akt, zařazení služby do katalogu služeb, by měl být řízen a realizován útvarem na rezortu 

zdravotnictví. Správce katalogu má totiž zodpovědnost za správnost údajů, kvalitu a integritu dat. Podněty na zápis 

přinášejí tvůrci služeb. Procesy zařazení služby jsou popsány níže v metodice v kapitole 5.1 Procesy a nástroje pro 

správu. 
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3 Popis tvorby a řízení Služby  

3.1 Metodický rámec pro tvorbu sdílených služeb elektronického zdravotnictví 

 

Následující diagram uvádí čtyři základní manažerské oblasti a osvědčené manažerské metody užívané pro oblast 

Tvorby byznys a IT strategie, Architektury pro plánování a realizaci strategických změn, Řízení programů a portfolia 

projektů a pro oblast řízení provozu a průběžného zlepšování. V horní části jsou uvedeny průřezové oblasti řízení 

organizace. Vybrané metody mohou být vhodnými východisky pro řízení a tvorbu sdílených služeb elektronického 

zdravotnictví. 

 
Obrázek 3 Architektonický rámec a ostatní manažerské disciplíny (zdroj NAR VSČR) 

Výše uvedené schéma popisuje manažerské metodiky, jedná se o následující metody: 

 

◼ Řízení, rizika a Shoda – (GRC) je integrovaná kolekce schopností a metod, která umožňuje organizaci 
spolehlivě dosáhnout cílů, řešit nejistotu a jednat ve shodě  

◼ Řízení IT – (COBIT) je framework vytvořený mezinárodní asociací ISACA pro správu a řízení informatiky (IT 
Governance). Jedná se o soubor praktik, které by měly umožnit dosažení strategických cílů organizace díky 
efektivnímu využití dostupných zdrojů a minimalizaci IT rizik. Prakticky je tato metoda určena především top 
manažerům k posuzování fungování ICT a auditorovi pro provádění auditu systému řízení ICT. 

◼ Tvorba byznys a IT strategie - tato oblast se vztahuje na tzv. „high-level“ pohled na organizaci, z pohledu 
detailu a obsahu se úzce pojí s podnikovou architekturou EA, tedy má za cíl doplnit manažerskými metodami 
tuto architektonickou oblast. 
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◼ Byznys maps – jednoduchý a úplný nástroj pro návrh byznys modelu, jeho analýzu i inovaci. Základem 
je plátno Business Model Canvas skládající se z devíti částí. Ty jsou základními stavebními kameny 
obchodního modelu. 

◼ 7S – McKinsey 7S je analytická technika používaná pro hodnocení kritických faktorů libovolné 
organizace. Patří mezi modely kritických faktorů úspěchu. 7S se sestává z těchto komponent: 

◼ Skupina – cíleně orientované společenství lidí 

◼ Strategie – definice cílů skupiny a způsobu jejich dosažení 

◼ Sdílené hodnoty – vize, poslání, firemní kultura 

◼ Schopnosti – dovednosti, znalosti, zkušenosti 

◼ Styl – charakteristický způsob konání, jednání, chování 

◼ Struktura – organizační uspořádání skupiny, mechanismus řízení 

◼ Systémy – metody, postupy, procesy, včetně technických systémů, informačních systémů a 
technologií 

◼ BSC – Balanced Scorecard (BSC) je systém strategického řízení a měření výkonnosti organizace, jehož 
základem je stanovení vyváženého systému vzájemně provázaných ukazatelů výkonnosti podniku. BSC 
původním návrhu pracuje se čtyřmi perspektivami hodnocení organizace: 

◼ Finanční perspektiva 

◼ Zákaznická perspektiva 

◼ Procesní perspektiva 

◼ Učení se a růst 

◼ EA pro plánování a realizace strategických změn - oblast věnovaná architektuře (Enterprise i Solution) 
s využitím modelovacího jazyka ArchiMate a metod/best-practices popsaných v metodickém rámci TOGAF. 

◼ TOGAF 

◼ ArchiMate 

◼ Řízení programů a portfolia projektů – oblast věnovaná projektovému řízení, vedení a organizaci činností 
vedoucí k naplnění cíle/cílů projektu. Jedná se o nejmenší stupeň agregace, tedy největší detail. Projekt musí 
být řízen na základě detailů a detailních specifik následujícími metodami. 

◼ LogFrame – Metoda Logického rámce (logická rámcová matice) je forma zápisu, který sumarizuje 
výsledky analýzy udělané podle metodiky logického rámcového přístupu. Jedná se o velmi stručný a 
přehledný zápis projektového návrhu, jeho logických vazeb a základních parametrů.  

◼ EPM – Nástroj pro řízení projektů umožňující evidenci projektů, tvorbu Ganttova diagramu, výpočet 
kritické cesty pro velké organizace a podniky EPM (Enterprise Project management). 

◼ PMI je předním světovým sdružením profesí projektového řízení. PMI působí aktivně směrem k uznání 
profese a role projektového řízení, definuje odborné standardy, provádí průzkumy a poskytuje přístup 
k množství informací a zdrojů. PMI také podporuje kariérní a odborný rozvoj, nabízí certifikace, 
získávání kontaktů a další možnosti komunikace v rámci odborné komunity. PMI vydává několik 
standardů, metodik a odborných publikací v oblasti řízení projektů, zejména: Standard PMBOK (Project 
Management Body of Knowledge) a Model OPM3 (Organizational Project Management Maturity 
Model), který je určen pro hodnocení zralosti projektového řízení v organizaci 

◼ Prince2 – metodika vlastněná/vydávaná Office of Government Commerce (OGC). V současnosti je 
nejrozšířenější PM metodikou v Evropě. Metodika PRINCE2 se opírá o sedm principů, tvoří ji sedm 
procesů a popisuje sedm témat. V rámci konkrétního projektu je nutné metodiku PRINCE2 přizpůsobit, 
což znamená, že je nutné porozumět principům, které jsou páteří celé metodiky. Jednotlivé procesy 
mohou být velmi zjednodušeny a každý z nich má mnoho možností použití podle specifik projektu. 
Principy však zůstávají a zaručují, že projekt je projektem v kontrolovaném prostředí. Podpora 
přizpůsobení metodiky zahrnutá přímo v manuálu je významnou předností PRINCE2. 
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◼ Řízení provozu a průběžného zlepšování – komplexní oblast zaměřená na podporu Enterprise/Solution 
architektury. 

◼ BPM – Soubor činností, které se týkají plánování a sledování výkonnosti procesů. Velmi často využívá 
znalostí, zkušeností, dovedností, nástrojů, technik a systémů k definování, vizualizaci, měření, kontrole, 
informování a zlepšování procesů, aby mohly být úspěšně a důkladně splněny požadavky zákazníků. 

◼ BRM-TDM – Business Relationship Management je relativně novou disciplínou v oblasti informačních 
technologií (IT) organizace. BRM je prostředník mezi IT a byznysem. BRM má značné znalosti a 
zkušenosti v záležitostech týkajících se IT a současně chápe potřeby podnikání. BRM je zodpovědný za 
pochopení podnikání, pomáhá při stanovování priorit projektů. Role BRM velice úzce spolupracuje s 
manažerem rozvoje ICT / hlavním architektem a CIO, neboť pomáhá podporovat potřeby byznysu v 
kontextu daných technologií, které organizace provozuje. Je tedy nutné, aby znal a podporoval principy 
definované v ICT strategii. 

◼ LEAN – (Lean Management), je velmi široká metoda řízení, nejčastěji se v souvislosti s Lean užívá pojem 
filosofie, kterou musí organizace přijmout. Lean je založena na několika základních principech. 
Primárně jde o snahu celé organizace se trvale zlepšovat ve všech oblastech a zamezit zbytečnému 
plýtvání. Druhý princip je co nejlepší uspokojení potřeb zákazníka bez ohledu na to, jakým způsobem. 
Lean se často používá s různými přívlastky, podle toho, na jakou oblast je tato filosofie uplatněna. 

◼ CAF - (Common Assessment Framework) je nástroj řízení kvality, který byl vytvořen pro podmínky 
organizací veřejného sektoru. Je výsledkem spolupráce ministrů EU odpovědných za veřejnou správu 
a od roku 2000, kdy byla představena jeho první verze, je Evropským institutem veřejné správy (EIPA) 
dále rozvíjen. Základem Modelu CAF je sebehodnocení, které pomáhá organizaci jednak identifikovat 
její silné stránky, jednak získat přehled aktivit vedoucích k trvalému zlepšování výkonnosti organizace. 

◼ ITIL – mezinárodně uznávaný a rozšířený de-facto standard pro řízení a správu IT služeb. 
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Následující diagram odvozený ze standardu pro řízení služeb ITIL (IT Governance), který vhodně doplňuje 

architektonický rámec (EA Governance) TOGAF. V tomto diagramu jsou popsány jednotlivé procesy životního cyklu 

služby a včetně správy znalostí a katalogu služeb. 

 

 
Obrázek 4 IT Governance 

Strategie služeb 

Požadavek na budoucí službu vyplývá z potřeb organizace a jejích zákazníků nebo z akčních plánů elektronizace 

zdravotnictví. 

Záměr vytvořit centrální službu se vždy musí shodovat se záměny Národní strategie elektronického zdravotnictví, 

případně s akčním plánem elektronizace vydávaného MZ ČR. Záměr navrhovatel konzultuje s NCeZ. NCeZ posuzuje 

soulad navrženého záměru s Národní strategií a architekturou elektronického zdravotnictví a posuzuje začlenění 

služby do Enterprise architektury resortu a plnu jeho rozvoje. K předloženému záměru vydává doporučení, případně 

poskytuje součinnost při jeho formulaci. 

Záměr musí respektovat politiky organizace a politiky a metodiky vydávané centrálně MZ ČR, případně zákonné a 

podzákonné normy, vyhlášky. Příkladem je vyhláška o zdravotnické dokumentaci, vydávané a doporučované 

standardy MZ ČR, politiky pro řízení Kybernetické bezpečnosti. Ve stanovených případech bude schvalování záměrů 

a studie proveditelnosti podléhat útvaru Hlavního architekta MV ČR. 

Zdroje a omezení – každý projektový záměr na budoucí službu bude mít studii proveditelnosti, která vyhodnotí 

financovatelnost projektu a rizika projektu. Součástí studie proveditelnosti bude i posouzení integrace nové služby 

formou Enterprise architektury.  

Strategie služeb

Požadavek Business zákazníky

Správa znalostího

systému služby

(SKMS), včetně

portfolia a katalogu

služeb

Zlepšování služeb

Přechod služeb

Provoz služeb

Návrh služeb

Strategie služeb
Strategie Politiky Zdroje a omezení SLP z požadavků

Návrh služeb

Návrh řešení Architektury Normy SDP

Přechod služeb

Plány přechodu Testovaná řešení Aktualizovaný SKMS

Provoz služeb

Provozní plány Provozní služby

Zlepšování služeb

Zlepšení činnosti a plány
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Návrh služeb 

Návrh řešení předkládá navrhovatel služby NCeZ ke sválení. Předkládaný návrh musí být zpracován 

v architektonickém (case) modelovacím nástroji, podporující notaci jazyka ArchiMate, UML, BPMN z toho důvodu, 

aby byl návrh služeb přesný, konkrétní a zapadal do architektury rezortu Zdravotnictví. Při tvorbě a návrhu služeb, 

musejí být splněny/vytvořeny následující předpoklady vycházející z metodického rámce ITIL: 

◼ Návrh služeb musí vyhovovat dohodnutým business cílů rezortu. 

◼ Návrh procesů u služeb musejí podporovat životního cyklu služby definované rezortem. 

◼ Identifikace a správa rizik. 

◼ Návrh bezpečné a odolné infrastruktury IT, prostředí, aplikací a datových/informačních zdrojů. 

◼ Návrh metod pro měření a návrh metrik. 

◼ Vytváření a správa plánů, procesů, politik, standardů, architektur, rámců a dokumentů pro podporu návrhu 
kvalitních řešení IT. 

◼ Rozvoj dovedností a schopností v IT. 

◼ Přínos k obecnému zlepšení kvality služeb IT. 

◼ Návrh služeb obsahuje následující klíčové procesy. 

Přechod služeb 

Přechod služeb se zaměřuje na implementaci všech aspektů služby, nejenom pouze na aplikaci, a na to, jak je služba 

užívána v "normálních" podmínkách. Je nutno zajistit, aby služba pracovala v předvídatelných extrémních nebo 

nenormálních situacích, a aby v případě poruch a chyb byla dostupná podpora. Toto metodické doporučení a 

pravidla v praxi rezortu znamená, že při přechodu služeb z návrhu do testovacího a produkčního režimu je nezbytný 

architektonický dohled s NCeZ, který dohlíží a případně koordinuje činnosti vedoucí k úspěšnému přechodu služeb. 

Provoz služeb 

Účelem provozu služeb je dodávka dohodnutých úrovní služeb uživatelům a zákazníkům, a správa aplikací, 

technologií a infrastruktury, které podporují dodávku těchto služeb. Rezort musí zajistit dohled na provozovanými 

službami vhodnou sadou nástrojů. Tyto nástroje (systémové a uživatelské) musejí dohlížet na fungování služeb, 

jejich kvalitu (SLA, OLA) a taktéž tvořit reporty v podobě zpětné vazby pro NCeZ. 

Zlepšovaní služeb 

Proces zlepšování služeb, je vstupní impulz, proces, který startuje životní cyklus služeb. Tento proces je pravidelně 

opakovatelný, neboť zahrnuje následující aktivity, které by rezort měl opakovaně realizovat: 

◼ Průběžně zlepšovat služby na základě provozu a zpětné vazby pro NCeZ 

◼ Na konci životního cyklu služby revidovat a vytvořit novou verzi služby splňující aktuální, moderní trendy a 
poptávané funkcionality služby. 

 

Následující kapitola popisuje teoretický předpoklad a základ pro návrh služeb, v jakémkoliv prostředí. Teorie se 

opírá o významné standardy a užívané metody tvorby a řízení služeb. Rezort zdravotnictví by se měl s těmito 

metodikami obeznámit. Měl by také plně rozumět jejímu obsahu natolik, aby je byl schopný adaptovat a aplikovat 

ve svém životním cyklu služby. Následující kapitoly jsou pouze výtahem z klíčových metodik. Následující kapitola 

popisuje teoretické předpoklady a základ pro návrh služeb, v jakémkoliv prostředí. Teorie se opírá o významné 

standardy a užívané metody tvorby a řízení služeb. Subjekty rezortu zdravotnictví by se měly s těmito metodikami 

obeznámit. Měly by také plně rozumět jejich obsahu natolik, aby je byly schopni adaptovat a aplikovat na své vlastní 

služby a zajistit podporu jejich životního cyklu v rámci jejich organizace s podporou vedení a nástrojů poskytovaných 

rezortem zdravotnictví. 
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3.2 Enterprise Architektura 

Definice, podpora a rozvoj služeb by měly být modelovány už na EA úrovni. Metodický popis, co je a jakým 

způsobem vytvářet podnikovou architekturu (EA) je detailněji popsán v metodice EA Ministerstva zdravotnictví. 

Níže je uveden pouze základní výtah z této metodiky. 

Enterprise Architektura (EA) je manažerská metoda a prostředek pokorného a celostního poznávání organizace na 

podporu rozhodování, zejména při plánování strategických změn. 

Enterprise architektura se opírá o dva základní pilíře používané v oblasti návrhu moderní ICT Architektury: 

◼ TOGAF mezinárodně uznávaný rámec pro řízení tvorby Enterprise architektury ve společnostech využívajících 
prostředků informačních technologií. Původní koncept vznikl v USA, ale již více než deset let se používá po 
celém světě včetně České republiky. 

◼ ArchiMate® grafický modelovací jazyk. O jeho správu se stará konsorcium Open Group, které tento 
modelovací jazyk vyhlásilo jako standard pro popis Enterprise architektury. 

 

 

Obrázek 5 Vlevo: mapování domén ArchiMate® na TOGAF. Vpravo: detail domén jazyka ArchiMate® a jejich vazeb na TOGAF fáze 

Zajištění souladu služeb s architekturou úřadu je nezbytným aspektem řízení architektury pomocí EA. Pro zajištění 

souladu jsou vydefinovány následující činnosti: 

 

◼ Vytvoření a údržba Enterprise architektury organizace současného stavu 

◼ Strategické plánování a definice nových variantních architektur budoucích stavů organizace.  

◼ Projekty vycházející z porovnání současného a varianty budoucího stavu organizace 

◼ Procesy kontroly souladu připravených projektových architektur s architekturou úřadu. 

Soulad v kontextu EA znamená: 

◼ Podporovat stanovenou strategii a budoucí směr 

◼ Dodržovat stanovené standardy 

◼ Poskytovat stanovené funkcionality 

◼ Dodržovat stanovené principy, referenční modely a vzory 
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TOGAF je obecný, technologicky nezávislý rámec, který je určený pro užití v rozličných prostředích. Díky tomu je 

flexibilní a rozšiřitelný a může být použit sám o sobě, nebo může být doplněn jinými standardními rámci jako je 

například COBIT, ITIL a PRINCE2/PMBOOK. Následující obrázek ilustruje, jak známé rámce zapadají do podnikových 

procesů. 

 
Obrázek 6 Překryv užívaných podnikových, architektonických, projektových a provozních rámců. 

3.3 SOA Governance Framework 

SOA Governance Framework, který byl poprvé zveřejněný v roce 2009, má za cíl umožnit všem typům organizací 

vyvinout a nasadit procesy SOA governance, a to za využití osvědčených praktik a bez zbytečného tápání a chyb. To 

v důsledku redukuje náklady a rizika při využívání servisně orientované architektury (SOA). Jako mezinárodní 

standard pak získává tento framework větší váhu a může být považován za autoritativní návod pro organizace po 

celém světě. 

Framework zahrnuje standardní referenční model governance (SGRM) a mechanizmus pro podniky určený pro 

úpravu a implementaci procesů spojených se zaváděním SOA. Součástí frameworku je návod pro udržení 

dlouhodobé životaschopnosti servisně orientované architektury v organizaci, který poskytuje podporu při vývoji 

potřebných procesů v čase a při změnách v oblasti byznysu a technologií. 

SOA (Servisně orientovaná architektura) je přístup k poskytování služeb pro jejich konzumenty prostřednictvím 

architektury organizace, postavené na vzájemné spolupráci interních služeb. Organizace využívají (SOA) přístup, 

neboť jim pomáhá nejlépe přiblížit potřeby byznys požadavků s IT prostředky.  

 
Obrázek 7 Obrázek SGRM a SGVM 
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Tato kapitola obsahuje popis týmů, rolí a činností SOA Governance, popisuje pravidla a postupy řízení služeb. SOA 

Governance se skládá ze SOA Governance referenčního modelu (SGRM), SOA Governance modelu zralosti (SGVM) 

které doplňují SOA Governance procesy . 

3.3.1 Pojem SOA 

Základním architektonickým principem navrhovaného systému je Servisně orientovaná architektura (SOA). Zkratka 

SOA vychází z anglického termínu Service-Oriented Architecture. Jak anglický název napovídá, jedná se o 

architekturu informačních systémů orientovanou na služby. SOA není technologie, ale myšlenkový koncept, 

paradigma vytváření informačních systémů. 

Na rozdíl od tradičních paradigmat výstavby informačních systémů, chápe SOA informační systém jako skupinu 

nezávislých služeb. Každá služba poskytuje definovanou funkčnost. Služby je možné mezi sebou propojovat, a tím 

vytvářet složitější procesy. 

Velkou výhodou takto koncipovaného systému je flexibilita – procesy v systému je možné jednoduše měnit na 

základě potřeb zákazníka. 

Další velkou výhodou SOA je jednoduchost integrace různorodých informačních systémů. Služby jednotlivých 

systémů je možné propojovat mezi sebou, a tím vytvářet komplexní procesy, které probíhají přes několik systémů. 

SOA bývá postavena na osvědčených standardech – na webových službách a výměně XML dokumentů (není to však 

podmínkou). Zvolením těchto standardů se SOA stala nezávislou na konkrétní platformě a konkrétním 

programovacím jazyku. To je další z výhod, kterou lze využít při integraci informačních systémů. 

SOA poskytuje možnosti pro vybudování platformy, která umožňuje různým aplikacím vyměňovat data, sdílet a 

vytvářet nové služby, monitorovat tok dat a výkonnost služeb. Díky volně provázaným službám je možné vytvářet 

robustní distribuované systémy.  

 

Servisně Orientovaná Architektura je charakterizována: 

◼ Volnou vazbou mezi spolupracujícími systémy – konzument služby je nezávislý na implementaci konkrétní 
služby, na prostředí, ve kterém je služba provozována, na programovacím jazyku, ve kterém je napsána. Pro 
konzumenta je důležité jen standardní rozhraní k této službě, 

◼ Použitím bez stavových, znovupoužitelných služeb, 

◼ Služby mají definované rozhraní, procesní a bezpečnostní politiky, 

◼ Služby jsou orchestrovány a choreografovány, 

◼ Služby vycházejí z datového modelu, avšak externí systém musí znát pouze předpis služby, datový model není 
v SOA nutné znát, 

◼ SOA je myšlenkový přístup pro vytvoření platformy k výměně informací a dat, 

◼ Znovupoužitelnost – vytvářené služby musí být znovupoužitelné i pro jiné další agendy, než bylo předem 
předpokládáno, 

◼ Pružnost – možnost vytvářet nové služby pomocí již implementovaných služeb – orchestrace, 

◼ Granularita služeb – služby mají obchodní charakter (rozumí jim i klíčový uživatelé), 

◼ Abstrakce – co nejvíce skrýt implementační detaily služby/komponenty. Tento princip hraje primární roli také 
v poskládání složitých systémů a také poskytuje podporu pro předchozí princip volných vazeb. Dobře použitý 
princip abstrakce zlepšuje granularitu systému, a hlavně dovoluje a velmi usnadňuje správu a případné 
pozdější úpravy systému, 

◼ Bezstavovost – umožňuje znovupoužití, protože komponenty, které si nepamatují stav lze bez jakýchkoliv 
inicializačních požadavků okamžitě využít i jinde. Tento princip zajišťuje také větší možnosti škálovatelnosti 
systému v budoucnu. 
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3.3.1.1 Volná vazba 

Moderní způsoby integrace preferují volnou vazbu (loose coupling), která klade důraz na minimální objem informací 

sdílený mezi aplikacemi. Sdílení interních informací aplikace (databázové schéma, vnitřní business logika, 

uživatelské rozhraní) je zcela zakázáno. 

Právě tak pro konzumenta služby nejsou zajímavé další technické detaily implementace poskytovatele, jako je 

programovací jazyk, platforma. 

Aplikace – poskytovatel služby – ji poskytuje anonymně, služba není určena pro některou jinou konkrétní aplikaci – 

konzumenta. 

Pokud by tomu tak nebylo, při větším počtu vázaných aplikací by vznikalo množství vazeb specifických pro konkrétní 

páry poskytovatel-konzument. Při změně jedné aplikace by bylo zapotřebí změnit mnoho aplikací na ni vázaných. 

3.3.1.2 Služby 

Služby poskytují přístup k datům, která spravují. 

Služby jsou jediným přístupovým místem pro získání dat. Data jsou měněna pomocí vnitřní logiky. Jednou ze 

zodpovědností služby je udržovat data konzistentní. 

V okamžiku, kdy jsou data zpřístupněna mimo hranice služby, je nutné je považovat pouze za obraz (snapshot) 

skutečných informací, za výpis stavu databáze v určitý časový okamžik. 

Důležitým pojmem je „bezestavová služba“. Tento termín znamená, že poskytovatel služby nesmí udržovat 

informaci o kontextu v minulosti poskytnuté služby. Tuto informaci si musí udržovat konzument. Každý požadavek 

musí obsahovat všechny informace, nutné pro jeho splnění. Nejjednodušší vysvětlení je na příkladech. 

 

Komunikace, která nevyhovuje „bezestavosti“: 

◼ Requester: „jaký je stav konta zákazníka ABC?“ 

◼ Provider: „xxx“ 

◼ Requester: „jaký je limit jeho konta?“ 

◼ Provider: „yyy“ 

 

Poskytovatel je nucen pamatovat si číslo konta mezi jednotlivými požadavky. Bezestavová komunikace probíhá 

takto: 

◼ Requester: „jaký je stav konta zákazníka ABC?“ 

◼ Provider: „xxx“ 

◼ Requester: „jaký je limit konta zákazníka ABC?“ 

◼ Provider: „yyy“ 

3.3.1.3 Orchestrace a choreografie 

Mezi pojmy „orchestrace“ a „choreografie“ je jen mírný rozdíl. 

Choreografie implementuje komplexní business procesy, složené z několika business služeb, které mají mezi sebou 

nějakou interakci. V rámci choreografie se dokumentuje výměna zpráv mezi těmito službami. 

Orchestrace implementuje souslednost služeb, kdy služba následující závisí na výsledcích služby předchozí. 

Orchestrace slouží k vyřízení individuálního požadavku. 

Tyto postupy se starají o řízení konverzace jednotlivých služeb a sladění elementárních kroků do vyšších celků, také 

o větvení procesů podle business pravidel a jejich zpětnou synchronizaci, odesílání a přijímání zpráv v rámci procesu, 

hlídání mezních časů, správu transakcí a další technické záležitosti. 
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Choreografie a orchestrace pro tento účel využívá různých jazyků. V poslední době se využívá moderních popisných 

prostředků, jako jsou BPEL. 

Obvykle jsou používány nástroje s pohodlným grafickým rozhraním. 

3.3.1.4 Společný datový model 

Společný datový model (CDM) je na konkrétní aplikaci nezávislý datový model, který popisuje strukturu a význam 

dat v rámci celé organizace. 

Datová schémata jednotlivých aplikací se syntakticky liší, i pokud popisují stejný objekt. Poskytovatel nabízí data v 

určitém formátu, každý konzument může požadovat jiný formát. 

Namísto toho, aby existovaly speciální transformace pro každý pár poskytovatel – konzument, data poskytovatele 

se transformují pouze do CDM, a konzument přijímá data z CDM transformovaná podle jeho potřeb. 

3.3.2 SOA Governance 

Jako SOA governance se označuje souhrn politik, procesů a vizualizačních nástrojů pro správu volně spojených 

systémů založených na modelu SOA a pro jejich vizualizaci. 

Typické správní úlohy SOA jsou: 

◼ správa portfolia služeb; 

◼ změnové řízení služeb – zajištění, že změna služeb nenaruší provoz konzumentů služeb; 

◼ zajištění dodržování politik služeb, kvality služeb; 

◼ sledování výkonu služeb, znovupoužití služeb. 

 

 
Obrázek 8 Hlavní zásady řízení SOA 

Klíčová disciplína SOA Governance (řízení služeb SOA) napomáhá řídit a využit tento přístup poskytování služeb. 

Správa SOA musí podporovat sladění

podnikání a IT

Shoda s řízením organizace Požadována referenční architektura SOA

Vztah Poskytovatele a konzumenta Metadata služeb Identifikace řídících stakeholderů

Přizpůsobení procesů řízení SOA Automatizace procesů správy SOA Zavedení modelu financování
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Obrázek 9 Týmy, role a procesy rámce SOA Governance – Vztah Řídících a Výkonných rolí 

SOA postupně přechází od řídících procesů k výkonným procesům – životnímu cyklu služeb, který přímo závisí na IT 

zdrojích a prostředcích. Řízení IT a řízení požadavků na IT je dlouhodobě vykonávaná činnost v organizaci. SOA však 

s sebou přinesla zvýšenou potřebu a důležitost formalizovat služby a nahlížet na výstupy interních procesů jako na 

služby, které tvoří architekturu organizace. Využitím tohoto přístupu se snižuje rizikovost a nákladovost řešení 

požadavků. Sladěním byznys požadavků s kombinací lidí, procesů, aplikací a technologií umožní vhodně/efektivně 

využívat investice do tvorby a správy služeb.  

 

„Úlohou SOA je vytvořit konzistentní přístup napříč procesy, standardy, politikami a směrnicemi 

dle definovaných mechanizmů“ 

 

Většina organizací má již definované a popsané procesy pro své IT oddělení. Tyto procesy pokrývají financování, 

vývoj a údržbu IT prostředků. Tyto procesy jsou obvykle definovány pomocí jednoho z formálních standardních 

rámců správy IT - např. COBIT, ITIL nebo neformálně vnitřními směrnicemi.  
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Obrázek 10 Proces dodržování předpisů SOA a posouzení shody zavedených kritérií se strategií správy a řízení SOA 

 

 
Obrázek 11 Proces definice výjimek a postupu řešení sporů v rámci řízení SOA nebo mezi stranami 
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Obrázek 12 Proces řízení komunikace SOA dle nastavené strategie 

 

 
Obrázek 13 Artefakty procesů správy a řízení SOA 
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3.3.3 Referenční model správy SOA (SGRM – SOA Governance Reference Model) 

Referenční model pro řízení správy SOA (SGRM) je obecný model, který je využíván jako základní model řízení správy 

SOA pro urychlení procesu přizpůsobení modelu řízení SOA organizaci.  

3.3.3.1 SOA Governance principy 

Následující SOA principy umožňují nastavit priority, navrhovat, vytvářet, nasazovat a řídit služby SOA. Tyto aktivity 

jsou podpořeny vnitřními procesy, lidmi a technologiemi organizace. 

V následující tabulce jsou uvedeny základní principy pro řízení služeb. Organizace by si měla z níže uvedených 

principů vybrat ty, které je možné aplikovat. Výčet principů je doporučený a je možné ho doplňovat o vlastní 

principy. 

Tabulka 4 Principy řízení služeb 

Princip Popis Odůvodnění 

Řízení SOA musí podporovat 
sladění byznysu a IT 

Správa SOA by měla podporovat 
podnikové a IT motivace. Týmy 
z byznysu a IT se musí podílet na 
tvorbě, řízení a prosazování SOA v 
organizaci. 

SOA má za cíl řídit kooperaci mezi 
byznys a IT. Nepodaří-li se nastavit 
tato spolupráce, sníží se výhody SOA 
přístupu v organizaci. 

Soulad s řízením a vedením 
organizace 

Činnosti správy SOA musí být v 
souladu se zásadami a standardy 
řízení společnosti s využitím EA 
(Enterprise architektury). 

SOA by měla být součástí 
strategického řízení organizace. 

Vytvořit referenční architekturu 
SOA 

Referenční architektura SOA 
poskytuje soubor architektonických 
vzorů, standardů a osvědčených 
postupů pro vývoj SOA. 

Použití schválených 
architektonických vzorů ze SOA 
Referenčních architektur je možné 
snížit riziko projektu. Referenční 
modely SOA optimalizuje vývoj a 
nasazení služby tím, že se opakují 
činností v projektu, které jsou 
ověřené a funkční. 

Referenční architektury mohou 
vycházet ze standardních 
referenčních architektur SOA nebo 
odvětvových referenčních 
architektur. 

Smlouva mezi poskytovatel a 
konzument služeb 

Smlouvy by měly existovat mezi 
poskytovateli služeb a konzumenty. 

Aby bylo zajištěno správné doručení 
služby (SLA, OLA).  

Metadata služeb Ukládání a verzování smluv 
(kontraktů) mezi poskytovatelem 
služeb a konzumentem musí být 
uloženy. Tyto informace by měl být 
obohaceny o metadata (doplňující 
informace). Služby by měly mít 
podobu v EA, tak aby byly 
zdokumentovány a navázány na 
architektonické artefakty. 

Porozumění účelu služby. Analýza 
dopadů kontinuity provozu. 
Analýza příčin nedostupnosti 
služby. 
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Princip Popis Odůvodnění 

Identifikace řídících stakeholderů Stakeholdeři se identifikují a 
přijímají odpovědnost za procesy 
řízení. 

Zajištění řádné provádění správy. 
Komunikovat procesy správy SOA. 

Přizpůsobení řízení SOA procesů SOA procesy řízení by měly být 
přizpůsobeny na základě cílů, 
rozsahu projektu a rizik. 

Řiďte pouze tolik procesů, kolik je 
nezbytných z důvodu úspory 
nákladů na správu SOA. 

Automatizování řízení SOA procesů Mělo by být možné automatizovat 
SOA procesy. 

Usnadňuje konzistentní a efektivní 
běh aplikací. Snižuje počet 
pracovníků potřebných realizaci 
služby. Snižuje počet nutných 
proškolených osob. Spolehlivější 
řízení služeb. 

Zavedení modelu financování Veškeré služby by měly být 
financovány z modelu financování. 

Ujistěte se, že organizace je 
ochotna dlouhodobě rozvíjet 
(financovat) a podporovat 
potřebnou službu.  

Opětovné použití služby (Reuse) Stávající služby by měly být vždy 
brány v úvahu / využity při 
vytváření nových SOA služeb. 

Opětovné použití před vytvořením 
nové služby snižuje rizikovost a 
nákladnost vytvořené služby. 

Popis služby Popisy služeb musí být stručné a 
přesné. 

Zajistěte, aby každý služba byla 
zdokumentována (katalog služeb). 
Popisy by měly obsahovat: 
metadata služeb, pravidla, 
omezení, finanční model 
(financování). Vhodně 
zdokumentované služby v katalogu 
služeb pomáhají při opětovném 
použití služeb. 

Monitorování služeb Poskytované služby, by měly být 
kontrolovány pro optimalizaci a 
kontrolu následného opětovného 
využití (reuse služeb). 

Stávající služby jsou nejlepším 
zdroje opakovatelnosti služeb. Aby 
bylo možné reuse provádět, je 
nutné kontrolovat správnost 
služeb, jejich funkčnost a 
užitečnost. 

Vynucování pravidel služby Měla by existovat koncepce a 
pravidla pro návrh služeb. Tato 
pravidla musejí být dodržována, 
aby služby byly koncepční, funkční 
a konzistentní. 

Zajištění vysoce kvalitních služeb.  

Bezpečnost služby Veškeré poskytované služby musejí 
podléhat pravidelných 
bezpečnostním kontrolám za 
účelem dosažení souladu 
s požadavky (bezpečnostními 
pravidly). 

Pro zajištění zabezpečení a úrovní 
rizika služeb. 

Dodržování zásad EA Služby a řešení SOA by měly 
odpovídat podnikové architektuře 
(EA). 

Zajistit, aby SOA služby splňovaly 
dlouhodobé cíle organizace. 
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Princip Popis Odůvodnění 

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

Evidovat aktuální katalog služeb 
elektronického zdravotnictví. 

KSeZ KSeZ je pevně zakotven v aktuálně 
schvalovaném Zákonu o eHealth. 

Legislativní opora katalogu služeb 
elektronického zdravotnictví. 

Poskytoval a Konzument služby Každá služeb v katalogu musí mít 
svého poskytovatele a jednoho 
nebo více konzumentů 

Obecný princip užitečnosti služeb. 

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

Dodržování SLA služeb. 

Open Group: SOA Governance 
Framework. 

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

Využití dostupných a ověřených 
metodik. 

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

Využívat služby prostřednictvím 
jednoho rozhraní NZIP. 

3.3.3.2 SOA řídící procesy (SGRM – SOA Governance Reference Model) 

Řídící procesy realizují záměry organizace. Jedná se o procesy, které řídí poskytované služby.  

SGRM definuje tři SOA řídící procesy: dodržování, vydávání a komunikace, které probíhají průběžně. 

3.3.3.2.1 Dodržování 

Účelem tohoto procesu je definovat metodu, která zajistí dodržování zásad, pokynů a standardů SOA. Proces 

dodržování poskytuje mechanismus pro přezkoumání a schválení nebo zamítnutí kritérií stanovených v rámci řízení 

(tj. Zásady, normy, role, odpovědnosti). V mnoha případech je to proces patřící ke kontrole kvality služeb. 

Doporučená metoda dodržování zásad poskytování služeb je vložit kontrolní body správy SOA do definovaných 

procesů. Tyto kontrolní body mohou být manuálními kontrolami od odpovědných stran nebo automatizovaných 

programových kontrolních bodů.  

Proces dodržování je trvalý proces kontroly kontrolních bodů. Pro usnadnění hodnocení dodržování služeb by měla 

být definována kritéria analýzy rizik, která určí dopady nesouladu s pravidly organizace. Pokud se organizace 

rozhodne přijmout rizika, zahájí se proces vydávání. 

3.3.3.2.2 Vydávání 

Proces vydávání je proces udělování výjimek a odvolání, které umožňují projektovému týmu zpochybnit 

nedodržování zavedených procesů, standardů, zásad a pokynů.  

Následující výsledky mohou nastat při neúspěšném hodnocení kontrolního bodu: 

◼ Udělování výjimek jsou poskytovány na dané časové období s jasně identifikovanými vlastnostmi služby, 
které musí být uplatňovány po celou dobu trvání výjimky. Výjimky se neudělují na dobu neurčitou, ale slouží 
jako mechanismus, který zajišťuje, že jsou splněny úrovně (kvalita) služeb. 



 

 
Strana 30 

ZPRACOVÁNÍ METODIK TVORBY NÁSTROJŮ PRO IMPLEMENTACI NÁRODNÍ STRATEGIE ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 

Resortní metodika rozvoje elektronického zdravotnictví 

 

◼ Zamítnutí výjimky, pokud není udělena výjimka, musí být služba změněna tak, aby byla v souladu 
s definovanými pravidly. Druhou možností je přehodnotit riziko pomocí kritérií pro analýzu rizik, protože 
během procesu udělování výjimky byly nastaveny příliš přísné kontrolní parametry. Dokonce i v případě, že 
výjimka není udělena, v některých případech se organizace může rozhodnout akceptovat riziko. 

3.3.3.2.3 Komunikace 

Komunikační procesy podporují vhodné nastavení pravidel a norem SOA služeb. Tyto procesy by měly zajistit přístup 

k informacím o řízení SOA služeb. K základním informacím, které mají být komunikovány a být dostupné patří: 

◼ Hodnoty a přínosy služeb SOA 

◼ Politiky, normy, pravidla a pokyny služeb SOA 

◼ Procesy dodržování politik a pravidel SOA 

◼ Organizační aktivity, role a odpovědnost řízení služeb 

◼ Technologie umožňující řídit a používat procesy SOA 

◼ Definice a vyhodnocování kontrolních bodů v procesech dodržování  

Komunikační matice: 

◼ Řídící skupina Business / IT a zástupci dodavatele IT systémů. 

◼ Osoby odpovědné za SOA procesy, aby bylo zajištěno, že všichni přesně rozumí kontrolním bodům 
správně. Tyto osoby jsou z řad Solution architektů, vývojové týmy a provozní IT tým v organizaci. 

◼ Osoby odpovědné za definování a provádění kontrolních procesů.  Tyto osoby jsou z řad SOA Governance 
Board a Architecture Board. 

 

Komunikace a informace by měly být snadno dostupné prostřednictvím technologií, jako jsou interní směrnice a 

interní webová prezentace (intranet). 

 

Testování služeb je jeden ze způsobu řízení procesu SOA. Pokud organizace provádí testování služby, musí zajistit, 

aby aplikační týmy odpovídaly správnému způsobu testování služeb definováním kontrolních bodů v rámci 

procesu testování služby, detailněji informace ohledně testování je v kapitole 3.7 Testování. 

3.3.4 Řídící procesy SOA (SGVM – SOA Governance Vitality Method) 

Proces správy procesů SOA sestává z následujících fází: 

 

◼ A – Plánovací fáze – Ve fázi plánu jsou dokumentovány potřeby a priority organizace, společně s úlohou 
organizace při plnění těchto potřeb. Rovněž se hodnotí stav a platnost současné správy organizace a jsou 
zjišťovány rozdíly. Ze všech těchto analýz jsou zdokumentovány vize a strategie řízení SOA a také oblast její 
působnosti. K popisu plánovaných budoucích iterací SGVM lze vytvořit plán správy věcí veřejných. 

◼ B – Definiční fáze – Obecný SGRM se používá s výsledky z fáze plánu k vytvoření cílové architektury řízení 
SOA pro organizaci, procesy a technologii. Propast mezi současným stavem řízení a cílovým stavem správy 
SOA je analyzována a použita k vytvoření sady přechodových plánů. Tyto přechodové plány obsahují 
transformační iniciativy pro organizační, procesní a technologické oblasti pro tuto iteraci SGVM. 

◼ C – Implementační fáze – Plán implementace změn a přechodu organizace do cílového stavu je prováděn v 
průběhu času, koordinovaně s plánem přechodů procesů i plánem přechodů technologií. 

◼ D – Monitorovací fáze – Dvě prvotní fáze: plánování a definice vytvořily prostor pro řízení a předchozí 
implementační fáze zavedla plány pro přechodné období, včetně rozmístění procesů, organizace a 
technologií. Aktuálně jsou tedy zavedeny jsou spuštěny procesy kontroly shody, které řídí procesy, organizaci 
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a technologie SOA. Fáze monitorování je zodpovědná za monitorování řídících a řízených procesů tak, aby 
bylo možné určit, zda je třeba upravit režim řízení SOA. Pokud je třeba jej upravit, musí se zahájit nový iterační 
cyklus SGVM. 

Konkrétně bude třeba, aby fáze sledování posoudila a rozvíjela politiky, postupy, organizace, role a povinnosti 
správy SOA. Zatímco základní potřeba řízení se nezměnila, organizace postupně určuje dodatečné milníky 
platnosti stanovených pravidel, které budou vyžadovat postupné proporcionální zvyšování zralosti řízení. 
Metrika ukáže, jaké aspekty správy SOA fungují a jaké aspekty vyžadují změnu. Bez ohledu na to, jak dobře 
práce byla vykonána v předchozí fázi plánování, definování a implementace řízení SOA, musí být správa věcí 
veřejných a výhody plynoucí ze SOA přístupu životně důležité pro tvorbu kvalitních služeb. 

 

 
Obrázek 14 Řídící fáze SOA Governance 

 

3.3.4.1 Popis jednotlivých fází Řídících procesů SOA (SGVM – SOA Governance Vitality Method) 

Správa SOA procesů začíná sladěním s Byznys organizace s IT a EA (Podnikovou architekturou). Procesy SOA zahrnují 

plánování, definici, implementaci a monitoring služeb SOA. 

 

 
Obrázek 15 A – Plánovací fáze 

Procesy správy SOA by měly vyústit v sadu procesů, které zajistí průběžnou správu řešení SOA. Na projektové úrovni 

se proces Solution Portfolio Management zaměřuje na plánování a návrh jednotlivých služeb. 

Plánování Definice

ImplementaceMonitoring

Porozumnění struktuře řízení Vyhodnocení zralosti SOA Vyvinout vizi a strategii pro

správu SOA

Rozvíjet oblast správy SOA Rozvíjet principy řízení SOA Vyvinout plán řízení SOA
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Obrázek 16 B – Definiční fáze 

Výše uvedený diagram obsahuje sled procesy navázaných na datové byznys objekty jako výstupy plánu přechodu. 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny popisy jednotlivých fází. 

Tabulka 5 Definiční fáze 

Element Popis 

Definujte řídící 
procesy SOA 

Účelem této činnosti je určit procesy SOA používané organizací ke změně nebo mají být přidány 
kontrolní body, které umožňují řízení SOA. Procesy ze spravovaných procesů SOA jsou následující: 

Řízení portfolia řešení SOA správa portfolií služby Správa portfolia 

Proces řízení SOA aktivity procesu poskytuje sadu příkladových procesů SOA a navrhovaných 
možností řízení SOA a kontrolních bodů. Hlavním úkolem této aktivity je přezkoumat stávající 
proces SOA společně s příklady procesů a kontrolního bodu a popsat cílové procesy a kontrolní 
body SOA podle rozsahu, vize a strategie řízení SOA. 

Definovat procesy 
SOA 

Účelem této činnosti je upravit postupy řízení SGRM pro organizaci. Řídící procesy jsou definovány 
v řídících procesech SOA. Jsou to: soulad, dávkování a komunikace. 

Soulad – účelem této činnosti je definovat metodu, která zajistí dodržení pokynů a standardů SOA. 
Rovněž je třeba určit role a organizační aspekty pro provádění procesu Compliance. Navrhovanou 
metodou je použití kontrolních bodů správy SOA, které byly vloženy do procesů SOA v předchozím 
kroku. Soubor možných kontrolních bodů lze nalézt v aktivitách procesu řízení SOA.  
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Element Popis 

Dávkování – účelem této aktivity je definovat metodu pro inicializaci procesů výjimek z procesů 
kompatibility. Definujte podrobné procesy organizace a role v rámci organizace pro jejich 
provádění.  

Komunikace – účelem této činnosti je vzdělávat, komunikovat a podporovat architekturu i pokyny 
a standardy SOA v celé organizaci. Tato činnost by měla rovněž určovat komunikační mechanismy 
a technologie pro zpřístupnění politik správy věcí veřejných. 

Sbírejte SOA 
pokyny a 
standardy 

Účelem této činnosti je shromáždit stávající pokyny SOA. 

Definujte 
organizaci, role a 
povinnosti správy 
SOA 

Účelem této činnosti je definování organizace řízení SOA a přidružených rolí a odpovědností. 

Hlavní úkoly v rámci této činnosti jsou: 

Přizpůsobit generické organizace z SGRM potřebám podniku vytvořit další konkrétní, vlastní 
organizace, které mohou být jedinečné pro podnikání, přizpůsobit generické role a zodpovědnosti 
ze SGRM potřebám podnikání vytvořit vlastní role a zodpovědnosti organizace, které mohou být 
pro podnik jedinečné. 

K dokumentování tohoto souboru lze použít diagramy RACI. 

Definujte 
artefakty 
informací o řízení 
SOA 

Účelem této činnosti je vymezit informační subjekty používané v řídících a řídících procesech řízení 
SOA. 

Hlavní úkoly v rámci této činnosti jsou: 

Identifikujte řídící subjekty s informacemi o řízení, které mají udržovat identifikaci regulovaných 
procesů informací, které se mají řídit (zajistit správnost) 

Povaha těchto artefaktů v rámci řízení bude záviset na řídících procesech vymezených v 
předchozích krocích. 

Sada možných informačních entit SOA je k nalezení v entitách informací o procesech správy SOA. 

Definujte 
prostředí správy 
SOA 

Účelem této činnosti je definovat cílové řešení technologie řízení SOA. 

Hlavní úkoly v rámci této činnosti jsou: 

Odvozovat potřeby technologie SOA ze zásad SOA, strategie SOA, vyspělosti SOA, řídících a řídících 
procesů SOA, artefaktů informací a využití informací.  

Zajistěte, aby technologie mohla podporovat aktuální úroveň splatnosti organizace.  

Identifikujte technologie, které by mohly zahrnovat nástroje, jako jsou registry a repositáře. 
Některé z těchto technologií mohou být využity jak v řídících, tak i v řídících procesech. Nástroje 
mohou také obsahovat nástroje pro správu architektonického bohatství, politiky a znalostí. 

Vytvoření plánů 
přechodu 

Účelem této aktivity je vytvořit sadu plánů přechodu pomocí definovaných organizačních úkolů, 
rolí a procesů pomocí zásad řízení SOA, strategie správy SOA a informací o organizaci. 

Existují tři různé plány přechodů, viz následující/navázané datové objekty. 

Plán přechodu 
organizace 

Tento plán obsahuje organizační role a potřebné změny odpovědnosti. Plán přechodu organizace 
zahrnuje organizační hodnocení, budoucí uspořádání organizace, identifikaci rolí a odpovědností v 
rámci těchto nových organizací, hodnocení připravenosti na změny a přechodné procesy, které 
popisují dopad na organizaci. Organizační změny se provádějí souběžně s plány přechodů procesů 
a technologií. V případě, že jsou prováděny různé úkoly fází implementace a sledování 
technologického přechodu, mohou být potřebné různé změny organizace. Je třeba určit vhodnou 
vazbu k přechodům v oblasti IT. 

Mezi úkoly, které mohou být součástí plánu přechodu organizace, patří: 

Určení zainteresovaných subjektů, které identifikují organizace důležité pro správu SOA, a 
definovat, jak spolu vzájemně spolupracují, aby identifikovali změny ve specifických rolích a 
povinnostech pracovníků v rámci organizací definovaných pro identifikaci týmy pro rozvoj a 
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Element Popis 

správu, které identifikují plány na řešení mezer mezi zdroji nebo talenty zjištěné během definování 
školení a vzdělávání při plánování fází řízení. 

Plán přechodu 
procesů 

Plán přechodů procesů obsahuje změny procesů nezbytné k implementaci správy SOA. Plán 
přechodu řízení SOA zahrnuje soubor podrobných činností nutných k migraci stávajících procesů 
řízení, pokud existují, na nově definované procesy. To může znamenat definování změn pro 
implementaci v aktuálních procesech a vzdělání u těchto nových procesů. Správce programů by 
měl být přidělen k zajištění celkového řízení a standardního řízení projektu pro přechodný plán 
procesu řízení SOA. 

Každý krok v přechodovém plánu bude řešit schodek řízení, který byl zjištěn v krocích plánování a 
definování vládnutí. Každý krok bude vytvořen v důsledku struktury rozpisu práce, která 
specifikuje soubor činností, které musí být provedeny za účelem nápravy schodku řízení. U 
každého kroku v plánu přechodu lze očekávat: 

Využití "aktiv" správy věcí veřejných, které poskytují informace o osvědčených postupech, 
příkladech, diagramech procesů nebo jiných aktivech, jak jsou definovány znalostmi v oblasti řízení 
stavu techniky, mají specifikované role a odpovědnosti mají plán spojený s Implementace plánu 
přechodu. 

Plán přechodu 
technologie 

Tento plán obsahuje technologický přechod potřebný k implementaci řízení SOA. Plán přechodu 
technologií řízení SOA obsahuje soubor podrobných plánů zavádění a zavádění nezbytné podpory 
správy a infrastruktury IT. To zahrnuje identifikaci podpůrné infrastruktury, jako jsou repozitáře, 
Registry, stroje pro hodnocení politiky a nástroje. Všechny chybějící technologie budou potřebovat 
plány na jejich získání. 

Technologický přechodový plán bude muset zahrnovat: 

Analýza a návrhy technologických nedostatků v oblasti financování a plánování zdrojů plány 
zavádění technologií pro každou smlouvu o architektuře projektu s cílem řídit celkový proces 
implementace a nasazení. 

Implementace 
rámec aktiv SOA 
Governance 

Zavést nebo získat nástroje a mechanismy potřebné k podpoře řízení SOA. To zahrnuje 
instrumentace existujících služeb, procesů a prostředků SOA k umožnění jejich správy. Nástroje 
mohou vyžadovat získání, instalaci a konfiguraci hardwaru a softwaru. Stejně jako jakýkoliv jiný 
rozvojový projekt lze v rámci podrobných návrhů designu a rozvoje stanovit pravidelnou kontrolu 
pokračujícího dodržování požadavků a politik správy. Vývojové nástroje, které modelovacími 
analýzami a pravidly založenými na zásadách podporují průběžné sledování správy věcí veřejných. 

Sestavte řešení 
správy 

V ideálním případě by řešení správy věcí veřejných měla následovat předem definovaná pravidla a 
postupy založené na definovaných principech a normách pro architektonickou správu SOA. Kromě 
toho by měly být použity techniky definované pro provádění a sestavení řešení SOA obecně. To 
zahrnuje realizaci toků, automatizovaných orchestrací a obchodních pravidel pro řízení správy věcí 
veřejných. Zajistit, aby tato řešení dodržovala politiky a požadavky správy věcí veřejných. 

Ověření systému Po vytváření rámce pro správu věcí veřejných je třeba ověřit shodu s architekturou řešení, 
zásadami, designem a politikami. Testování by mělo zahrnovat stresové testování rámce řízení pro 
příslušnou kvalitu služby (QoS) a soulad s výkonem. 

Nasazení Zavádět řídicí mechanismy, správu infrastruktury IT a politiky správy věcí veřejných do různých 
pracovních prostředí (např. testování, předvýroba, výroba). To zahrnuje nasazení zásad správy věcí 
veřejných do úložiště pro průběžné použití během fáze sledování. Zahrnuje také správu informací 
nasazení, registraci, konfiguraci a správu verzí řešení pro řízení SOA a jejich uvolnění do výroby 
pomocí servisních smluv a zásad služeb, které jsou nasazeny společně s řešením. 

Ověření shody Zkontrolujte shodu na konci fáze realizace, aby byla zajištěna shoda s definovanou architekturou 
SOA pro správu podle implementačního projektu a jiných projektů. Certifikuje služby a řešení jako 
vyhovující plánům IT a obchodních přechodů a plánů migrace. 
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Tyto plánovací a navrhovací činnosti mohou využít existující služby z katalogu služeb (vylepšení, pře použití 

stávajících služeb) v návaznosti na garanta procesu Service Portfolio Management. Garant tohoto procesu má na 

starost existující (funkční) služby. Kooperace při návrhu může přispět k vhodnějšímu návrhu služeb. Proces pro tento 

re-use a vyvinutí služby opakování se nazývá Service Lifecycle. 

 

 
Obrázek 17 C – Implementační fáze 

 

Proces Solution Lifecycle pak vynucuje procesy definované v Solution Portfolio Management během vývoje, 

nasazení a správy jednotlivých návrhů služeb.  

 
Obrázek 18 D – Monitorovací fáze 
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3.3.4.2 Popis jednotlivých fází Výkonných procesů SOA 

Na Řídící procesy SOA navazují Výkonné procesy SOA, jedná se o následující klíčové aktivity při zajišťování provozu 

a poskytování služeb: 

◼ Solution Portfolio Management – Řešení správy portfolia: Správa životního cyklu služby SOA je rozšířením 
cyklu životnosti softwaru (SDLC) organizace přidáním nebo umístěním důrazu na činnosti nezbytné pro dobu 
životnosti služeb. Procesy životního cyklu služeb zahrnují návrh, vývoj, zavedení, správu a konečný odchod 
do důchodu. Klíčové otázky, které vzniknou pro záznam SOA: Úprava současného životního cyklu vývoje 
softwaru na životní cyklus vývoje služeb vytvoření a schválení servisních smluv (např. podnikové procesy 
budou mít potřebnou kapacitu) publikační služby umožňující opakované použití Správa více verze služby 
zjišťující neočekávané využití služeb a architekturu, která umožňuje tuto správu zásad. Správa portfolia služeb 
pomáhá zajistit, aby cíle životního cyklu služby byly dosaženy například: Vkládání kontrolních bodů do 
životního cyklu služby v době návrhu a v době provozu na úrovni odpovídající době splatnosti organizace 
definující a monitorující metriky za účelem aktivace procesu úpravy životního cyklu služby Změna správy 
řízení o zajištění změn je koordinováno v rámci projektů zajišťujících, že služby a úložny služeb zůstávají 
aktuální 

◼ Procesy: 

◼ Správa plánování portfolia služeb 

◼ Správa financování služeb 

◼ Platnost řešení služeb 

◼ Řízení změn služeb 

◼ Service Portfolio Management – Správa portfolia služeb: Správa portfolia služeb je proces SOA, který 
zajišťuje, že organizace má sadu služeb odpovídající jejím potřebám. Správa portfolia služeb je obvykle nová 
sada aktivit, které nebyly v organizaci dříve provedeny. Má některé vlastnosti správy portfolia řešení, ale 
mnoho aktivit je zcela nové. Procesy správy portfolia služby SOA poskytují největší hodnotu při provádění na 
úrovni podniku. Zavedením strategií plánování služeb v souladu se zásadami a cíli správy obchodních smluv, 
IT a EA má Správa portfolia služeb odpovědnost za plánování, přiřazení implementace specifickým projektům 
a nasazení služeb na správný čas. Důležitým prvkem procesu plánování je identifikace služeb pomocí rozkladu 
podnikových procesů. Měly by být rovněž identifikovány projekty pro provádění jedné nebo více plánovaných 
služeb. Klíčem jsou správné služby v pravý čas s odpovídajícími funkčními a nefunkčními požadavky (např. 
kapacita) v souladu s dlouhodobými strategiemi podnikání, IT a EA. Musí rovněž definovat řádné vlastnictví 
služeb, modely financování a plány využití založené na plánech opakovaného použití a na fiskální 
zodpovědnosti, jakož i na strategie pro splatnost splatností SOA. Klíčové otázky, které vzniknou pro záznam 
SOA: Plánování odpovídajících identifikovaných služeb s cílem vytvořit obchodní pružnost a maximalizovat 
modely financování, které podporují obchodní pružnost a opakované použití v organizaci řešení problémů 
vlastnictví služeb v rámci organizace portfolio Man v případě, že se tyto cíle budou realizovat, je třeba zajistit: 
Vkládání kontrolních bodů do procesu plánování služeb, do procesu plánování projektu, do procesu životnosti 
služeb rozvoje služby, do procesu vlastnictví služeb a do procesu financování služeb na úrovni odpovídající 
době splatnosti organizace definující a monitorovacími metrikami, které aktivují nastavení procesu správy 
portfolia služby pro oddělení služeb při vytváření.  

◼ Procesy 

◼ Plánování portfolia služeb 

◼ Identifikace nových služeb 

◼ Zhodnocení identifikovaných služeb 

◼ Definice vlastnictví služeb 

◼ Zajištění financování služeb 

◼ Řízení změn služeb 
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◼ Service Lifecycle – Řízení životního cyklu služeb: Správa životního cyklu služby SOA je rozšířením cyklu 
životnosti softwaru (SDLC) organizace přidáním nebo umístěním důrazu na činnosti nezbytné pro dobu 
životnosti služeb. Procesy životního cyklu služeb zahrnují návrh, vývoj, zavedení, správu a konečný odchod 
do důchodu. Klíčové otázky, které vzniknou pro záznam SOA: Úprava současného životního cyklu vývoje 
softwaru na životní cyklus vývoje služeb vytvoření a schválení servisních smluv (např. podnikové procesy 
budou mít potřebnou kapacitu) publikační služby umožňující opakované použití Správa více verze služby 
zjišťující neočekávané využití služeb a architekturu, která umožňuje tuto správu zásad. Správa portfolia služeb 
pomáhá zajistit, aby cíle životního cyklu služby byly dosaženy například: Vkládání kontrolních bodů do 
životního cyklu služby v době návrhu a v době provozu na úrovni odpovídající době splatnosti organizace 
definující a monitorující metriky za účelem aktivace procesu úpravy životního cyklu služby Změna správy 
řízení o zajištění změn je koordinováno v rámci projektů zajišťujících, že služby a úložny služeb zůstávají 
aktuální 

◼ Procesy 

◼ Definice služby 

◼ Plánování realizace služeb 

◼ Modelování služeb 

◼ Implementace služby, kompozice nebo akvizice 

◼ Testování služeb 

◼ Nasazení služeb 

◼ Správa a monitorování služeb 

◼ Servisní podpora 

◼ Solution Lifecycle – Správa životního cyklu řešení SOA: Časově omezené řešení SOA podporuje návrh, vývoj, 
zavedení, správu, změnu a konečné vyřazení řešení SOA. Procesy časově omezené řešení SOA se řídí většinou 
vývoje řešení. Klíčové problémy související s SOA během životního cyklu vývoje řešení SOA zahrnují, ale 
nejsou omezeny na: Zajištění podnikových procesů pro procesy modulu SOA zahrnuje obchodní pravidla, 
správu podnikových procesů a přidružené technologie zajišťující rozhraní správy portfolia služby zahrnují 
identifikaci služeb a servisní smlouvy používané poskytovatelé a spotřebitelé, kteří umožňují sestavení služby 
pro vytváření složených služeb a aplikací zajišťujících certifikaci služeb během nasazení, zahrnuje ověření 
platnosti servisních smluv a také funkční a nefunkční požadavky umožňující provozní řízení, které zahrnuje 
ověření, sledování služby a podávání zpráv o správě změn pro služby SOA, které zahrnuje přesnou analýzu 
dopadů nasazených služeb, které zajišťují řádnou cenu přidělení pro vývoj a provádění služeb. Řízení 
životnosti řešení SOA pomáhá zajistit, aby cíle životního cyklu řešení byly dosaženy pomocí: Vkládání 
kontrolních bodů do procesů životního cyklu řešení (návrh, vývoj, zavedení, řízení, změna, odchod do 
důchodu) na úrovni odpovídající době splatnosti organizace, která specifikuje všechny prvky řešení jako 
koordinovaný program, a určení a koordinaci zainteresovaných subjektů a organizování pravomocí za účelem 
dalšího řízení odpovědností řešení a poskytování možností řízení řešení, včetně správy oborů, řízení vydávání 
a řízení změn, které poskytují řešení proces přezkoumávání a přizpůsobení faktorů přispívajících k dosažení 
optimálních celkových výsledků řešení přípravy úplných, úplných přesných odhadů intenzity a 
harmonogramu řešení včetně rozpoznání závislostí, požadovaných zdrojů a výdajů a Identifikace rizik a 
pohotovostních plánů, které definují a monitorují metriky za účelem přizpůsobení procesu životnosti řešení. 

◼ Procesy 

◼ Definice návrhu řešení 

◼ Plánování realizace řešení 

◼ Definice výjimek při plánování a pře použití služeb 

◼ Návrh nasazení 

◼ Návrh řešení pro opakované užití plánu a udílení výjimek služeb 

◼ Návrh metody modelování služeb 
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◼ Návrh realizace a implementace služeb 

◼ Návrh testování služeb 

◼ Návrh řešení správy a monitorování služeb 

◼ Návrh řešení podpory služeb 

 

  
Obrázek 19 Řízené procesy SOA 

3.3.5 Přínosy SOA přístupu 

Hlavní přínosy SOA lze rozdělit do těchto kategorií: 

◼ Z hlediska účinnosti integrace: 

◼ Možnost propojení různorodých aplikací a technologií. 

◼ Odstranění redundancí, datových toků. 

◼ Využití původních aplikací, aniž je nutno je podstatně přebudovat („legacy“ aplikace). 

◼ Bezproblémová spolupráce s důležitými infrastrukturními částmi třetích stran, např. systémy pro 
správu identit a řízení přístupu, adresářové služby. 
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◼ Z hlediska efektivity dalšího vývoje je to zejména: 

◼ Opakovaná použitelnost služeb v dalších projektech. 

◼ Omezení nákladů na vývoj. 

◼ Zkrácení doby nutné pro nasazení nových komponent systému. 

◼ Rychlá aplikace změn – mění se orchestrace, nikoliv kódy aplikací. 

◼ Z hlediska efektivity provozu: 

◼ Zkrácení doby nasazení nových aplikací a služeb. 

◼ Přehlednost a jednoduchost správy a řízení systému. 

◼ Jednoduché dosažení souladu s politikami – např. bezpečnostními. 

◼ Sledování metrik provozu systému v reálném čase. 

3.4 ITIL 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library), nepřekládá se a používá se běžně 

zkratka ITIL (někdy se používá pojem IT Infrastructure Library). 

ITIL je mezinárodně uznávaný a rozšířený de-facto standard pro řízení a správu IT služeb, 

který byl v 80. letech 20. století vyvinut OGC. ITIL vychází z nejlepších zkušeností (je vlastně souhrnem nejlepších 

zkušeností), představuje rámec pro zvládnutí řízení IT v organizaci, pojednává komplexně o IT službách a zaměřuje 

se na neustálé měření a zlepšování kvality dodávaných služeb IT, a to jak z pohledu businessu, tak z pohledu 

zákazníka. Toto zaměření je hlavní příčinou celosvětového úspěchu ITIL a přispělo k rozšířenému využití a ke 

klíčovým přínosům získaným u těch organizací, které aplikovaly tyto techniky a procesy ve svých strukturách. ITIL 

není norma, ITIL obsahuje doporučení a nejlepší praktiky (best practice). 

Z ITIL vychází britský standard BS 15000 a norma ISO 20000. 

ITIL se používá pro nastavení a řízení IT procesů a služeb. Jeho praktická použitelnost a rozšířenost z něj vytvořily 

de-facto standard pro řízení IT, a to v celém rozsahu odpovědnosti IT manažera (CIO). 

V následující kapitole se popisuje cílový stav Service managementu (ITIL). Z těchto procesů je potřeba vybrat klíčové 

aktivity (procesy), které začít adaptovat (uzpůsobit, přivlastnit) v procesech rezortu. ITIL je velmi globální a široká 

sada procesů a doporučení, rezort by si měl převzít pouze relevantní služby podporující elektronické zdravotnictví. 

3.4.1 Přínosy ITIL 

Přínosy ITIL lze definovat těmito body: 

◼ Zvýšená spokojenost uživatelů a zákazníků se službami IT. 

◼ Zlepšená dostupnost služeb, což přímo vede ke zvýšeným ziskům a obratu businessu. 

◼ Finanční úspory plynoucí ze snížení opakovaných prací, ztraceného času, zlepšené správy a využití zdrojů. 

◼ Zkrácení času pro uvedení nových produktů a služeb na trh. 

◼ Zlepšení podkladů pro rozhodování a optimalizace rizik. 

 

Aktuální verze je ITIL V4 (Q1/2019), která oproti předchozí verzi klade větší důraz na služby a jejich řízení. Je 

orientovaná na IT služby a obsahuje konceptuální referenční modely (jak mají procesy řízení IT služeb vypadat) a 

doporučení, jak služby a procesy řídit. Základní publikace ITIL neobsahují specifická doporučení a metodiky nasazení, 

ty jsou předmětem odborných konzultací a dalších návazných publikací. Základní publikace ITIL V4 jsou: 

◼ ITIL Service Strategy 

◼ ITIL Service Design 

◼ ITIL Service Transition 
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◼ ITIL Service Operation 

◼ ITIL Continual Service Improvement 

3.4.2 Popis metodického rámce ITIL 

Praktiky ve Správě služeb IT popsané ITIL pokrývá všechny fáze životního cyklu služeb (viz následující obrázek) od 

počáteční Definice a analýzy požadavků v Strategii služeb a v Návrhu služeb přes Migraci do produkčního prostředí 

v rámci Přechodu služeb, do provozního prostředí v Provozu služeb a v Průběžném a neustálém zlepšování služeb. 

ITIL rozšiřuje procesní model o dodatečné doplňující publikace a o řadu podpůrných služeb na webu  

 

 
Obrázek 20 Popis metodického rámce ITIL 

Tyto dodatečné zdroje informací poskytují: 

◼ Znalosti a dovednosti: informace o zkušenostech a znalostech potřebných pro využití ITIL a pro získání 
přínosů z jeho aplikace. Klíčový předpoklad, pro životní cyklus služeb je mít a rozvíjet schopnosti rezortu 
zdravotnictví věnující se elektronickým zdravotnictví. Jen díky tomu mohou být služby užitečné, dostupné a 
uživatelsky přívětivé. 

◼ Metody governance: mít a rozvíjet schopnost znalosti metod řízení služeb (governance) v rezortu. 

◼ Soulad s normami: informace o souladu ITIL s mezinárodními normami. Evidovat si (mapovat) dostupné 
normy, adaptovat jejich silné stránky do rezortu. 

◼ Případové studie: V průběhu životního cyklu zpracovávat případové studie na rozvoj služeb. Tyto případové 
studie rozvíjí schopnosti týmu el. Zdravotnictví a taktéž na základě výstupů z těchto studií mohou vznikat 
nové (efektivnější) služby. 

◼ Rychlé přínosy: Z veškerých podnětů interních a externí adaptovat změny vedoucí k rychlým přínosů. 
Preferovaný je rychlý přínos nežli dlouhodobý, protože se služby velmi často v čase mění, a proto je vhodné 
mířit na kratší časový horizont. Tato dovednost je klíčová z pohledu dodávání služeb koncovým zákazníkům 
v rychlém čase. 

◼ Škálovatelnost: schopnost nastavit a dimenzovat rozsah implementace služeb pro potřeby organizace. 
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◼ Služby aktualizací: rezort by měl mít schopnosti tvořit a rozvíjet služby. Aktualizace služby je poplatná znalostí 
rezortu a jeho schopnosti vytvářet aktualizace, tedy nové verze služeb. 

◼ Kvalifikace: řada kvalifikací založená na klíčových publikacích a jejich využití v rezortu a při elektronickém 
zdravotnictví. 

◼ Studijní pomůcky: rezort by měl mít a znát studijní pomůcky vhodné pro vytváření služeb, např. 
architektonické patterny, šablony, metodika tvorby a rozvoje služeb. 

◼ Úvod do top managementu: Schopnost řídit, delegovat a organizovat činnosti při tvorbě a správně el. Služeb. 
Tuto schopnost nemusí mít celý tým kolem el. služeb Zdravotnictví.  

◼ Šablony: Jedná se o studijní pomůcku, která napomáhá rychlé tvorby služeb (viz schopnost rychlé přínosy). 

◼ Speciální témata: Specifické zájmové oblasti, jako např. outsourcing. Schopnost využívat externí subjekty pro 
rozvoj el. zdravotnictví. 

 

Všechna řešení služeb a aktivity musí být motivovány potřebami a požadavky klíčových procesů. Výše uvedené 

schopnosti jsou definovány metodikou ITIL a jsou pouze doporučením. Nejedná se o dogma a nutný předpis všech 

schopností, které by rezort měl adaptovat. 
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Obrázek 21 Celý životní cyklus služeb – výtah klíčových procesů z metodiky ITIL modelovaný v jazyce ArchiMate® 
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3.4.2.1 Strategie služeb (Service Strategy) 

Strategie služeb je jádrem životního cyklu ITIL. Zaměřuje se na návody všem poskytovatelům služeb IT a jejich 

zákazníkům, jak provozovat a dlouhodobě udržet jasnou strategii služeb, tj. na přesné porozumění: 

◼ Jaké služby by měly být nabízeny? 

◼ Komu mají být služby nabízeny? 

◼ Jak mají být rozvíjeny vnitřní a vnější trhy pro jejich služby? 

◼ Jak zákazník/zákazníci a zainteresované strany budou vnímat a měřit hodnotu, a jak bude tato hodnota 
vytvářena? 

◼ Jak bude vyladěno rozmístění dostupných zdrojů pro dosažení optimálního efektu s ohledem na celkové 
portfolio služeb? 

◼ Jak bude měřena výkonnost služeb? Klíčové koncepce? 

Strategie služeb obsahuje kromě vytváření strategie následující klíčové procesy. 

Správa financí (Financial Management) 

Financial Management zahrnuje funkce a procesy, které u poskytovatele služeb IT odpovídají za správu 

rozpočetnictví, účtování a zpoplatňování. Zprostředkovává businessu a IT finanční vyčíslení hodnoty služeb IT, 

hodnoty aktiv potřebných pro poskytování těchto služeb a ohodnocení provozních prognóz.  

Správa portfolia služeb (Service Portfolio Management – SPM) 

SPM proaktivně spravuje investice v průběhu životního cyklu služby i včetně těch služeb, které jsou ve fázi koncepce, 

návrhu a přechodu, stejně jako živých služeb definovaných v různých katalozích služeb a služeb vyřazených. 

SPM je kontinuálním procesem, jenž obsahuje: 

◼ Definování: katalogových služeb, zajištění obchodních případů a potvrzení dat v portfoliích. 

◼ Analýzu: maximalizace hodnoty portfolia, sladění, prioritizaci a vyvážení dodávky a poptávky. 

◼ Schválení: dokončení navrženého portfolia, potvrzení služeb a zdrojů. 

◼ Stanovení: komunikace rozhodnutí, přiřazení zdrojů a dohodnutých služeb. 

Správa požadavků (Demand Management) 

Správa požadavků je kritickým aspektem správy služeb. Nedostatečně ošetřený požadavek je zdrojem rizika pro 

poskytovatele služeb, jež je způsobeno nejistotou požadavku. Přemíra kapacity vytváří náklady, aniž je vytvářena 

hodnota, která vytváří základnu pro obnovu nákladů. 

Účelem Správy požadavků je porozumět požadavkům na služby a ovlivňovat je a zajišťovat kapacitu pro naplnění 

těchto požadavků. Na strategické úrovni to může zahrnovat analýzu charakteru obchodní činnosti a uživatelských 

profitů. Na taktické úrovni to může zahrnovat využití diferencovaného zpoplatnění pro motivaci zákazníků k využití 

služeb IT v méně exponovaných časech. 

Sada úrovní služby (Service Level Package – SLP) definuje úroveň užitečnosti a záruky pro balík služby a je navržena 

tak, aby naplnila potřeby obchodní činnosti. 

3.4.2.2 Návrh služeb (Service Design) 

Návrh služeb (Service Design) je fází celkového životního cyklu služby a důležitou součástí v rámci změnového 

procesu businessu. 

Hlavními záměry a cíli Návrhu služeb jsou: 

◼ Návrh služeb tak, aby vyhověly dohodnutým výstupům business. 

◼ Návrh procesů pro podporu životního cyklu služby. 
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◼ Identifikace a správa rizik. 

◼ Návrh bezpečné a odolné infrastruktury IT, prostředí, aplikací a datových/informačních zdrojů a schopností. 

◼ Návrh metod pro měření a návrh metrik. 

◼ Vytváření a správa plánů, procesů, politik, standardů, architektur, rámců a dokumentů pro podporu návrhu 
kvalitních řešení IT. 

◼ Rozvoj dovedností a schopností v IT. 

◼ Přínos k obecnému zlepšení kvality služeb IT. 

Návrh služeb obsahuje následující klíčové procesy. 

Správa katalogu služeb (Service Catalogue Management – SCM) 

Katalog služeb (Service Catalogue) je centrálním zdrojem informací o službách IT dodávaných poskytovatelem 

služeb, umožňuje úsekům businessu získat přesný a konzistentní obraz o dostupných službách IT, o jejich detailech 

a stavu. 

Účelem Správy katalogu služeb (SCM) je poskytnout jediný konzistentní zdroj informací o všech dohodnutých 

službách a zajistit, aby byl obecně dostupný těm, kdo mají k němu povolen přístup. 

Klíčová informace procesu SCM je ta, která je obsažena v Katalogu služeb. Hlavní vstup těchto informací přichází z 

Portfolia služeb a z businessu prostřednictvím Správy vztahů s businessem (Business Relationship Management) 

nebo procesů Správy úrovně služeb (Service Level Management). 

Správa úrovně služeb (Service Level Management – SLM) 

SLM dohaduje, schvaluje a dokumentuje přiměřené cíle služeb IT s businessem, a poté monitoruje a vytváří hlášení 

o dodávkách vztažená k dohodnuté úrovni služby. 

Účelem procesu SLM je zajistit, aby všechny provozní služby a jejich výkonnost byly měřeny konzistentním a 

profesionálním způsobem v celé organizaci IT, a aby služby a vytvářené reporty pokrývaly potřeby businessu a 

zákazníků. 

Hlavní informace zajišťované procesem SLM zahrnují Smlouvy o úrovni služeb (Service Level Agreements – SLA), 

Dohody o úrovni provozních služeb (Operational Level Agreements – OLA) a další podpůrné dohody, a tvorbu Plánů 

pro zlepšení služeb (Service Improvement Plan – SIP) a Plánů kvality služeb (Service Quality Plan). 

Správa kapacit (Capacity Management) 

Správa kapacit zahrnuje správu kapacit na úrovni businessu, služeb a komponent v průběhu životního cyklu služeb. 

Klíčovým faktorem úspěchu pro správu kapacit je její participace ve fázi návrhu. 

Účelem Správy kapacit je poskytnout specializované pracoviště a správu všech záležitostí souvisejících s kapacitou 

a výkonností vztažených jak k službám, tak ke zdrojům, a přizpůsobit kapacitu IT schváleným požadavkům 

businessu. 

Informační systém správy kapacit (Capacity Management Information System – CMIS) je základním kamenem 

úspěšného procesu Správy kapacit. Informace obsažené v CMIS jsou ukládány a analyzovány všemi sub procesy 

Správy kapacit za účelem tvorby technických reportů a hlášení pro management, to zahrnuje i Plán kapacit. 

Správa dostupnosti (Availability Management) 

Účelem Správy dostupnosti je poskytnout specializované pracoviště a správu pro všechny záležitosti související s 

dostupností ve vztahu k službám, komponentám a zdrojům. Zajišťuje, že cíle dostupnosti jsou měřeny a dosahovány 

ve všech oblastech, a že jsou v souladu s dohodnutými potřebami businessu nebo je přesahují při vynaložení 

efektivních nákladů. 
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Činnosti Správy dostupnosti by měly uvažovat dostupnost, spolehlivost, udržovatelnost a servisovatelnost jak na 

úrovni služeb, tak na úrovni komponent, a to zejména těch, které podporují Podstatné funkce businessu (Vital 

Business Functions – VBFs). 

Správa kontinuity služeb IT (IT Service Continuity Management – ITSCM) 

Účelem ITSCM je udržet přiměřenou průběžnou schopnost obnovy služeb IT tak, aby bylo dosaženo dohodnutých 

potřeb, požadavků a časových plánů businessu. 

Udržení odpovídajících politických strategií a plánů ITSCM v souladu s plány businessu je klíčem k úspěchu procesu 

ITSCM. Toho dosahujeme pravidelným prováděním Analýzy dopadů na business (BlA) a cvičení Správy rizik (Risk 

Management). 

Správa bezpečnosti informací (Information Security Management – ISM) 

Účelem procesu ISM je sladit bezpečnost IT s bezpečností businessu a zajistit, že bezpečnost informací je efektivně 

spravována ve všech službách a v činnostech Správy služeb, tedy: 

◼ Informace jsou dostupné a využitelné, když jsou vyžadovány (dostupnost). 

◼ Informace jsou zobrazeny nebo odkryty pouze těm, kdo k tomu mají práva (důvěrnost). 

◼ Informace jsou úplné, přesné a chráněné vůči neautorizovaným změnám (integrita). 

◼ Transakce businessu stejně jako výměny informací mohou být chráněné (autenticita a nepopiratelnost). 

ISM má udržovat a prosazovat globální politiku společně s množinou podpůrných kontrol v integrovaném Systému 

správy bezpečnosti informací (SMIS) v souladu s bezpečnostními politikami a strategiemi businessu. 

Správa dodavatelů (Supplier Management) 

Proces Správy dodavatelů zajišťuje, aby dodavatelé a služby, které poskytují, byli řízeni tak, aby podporovali cíle 

služeb IT a očekávání businessu. 

Účelem procesu Správa dodavatelů je získat od dodavatelů hodnotu za peníze (value for money) a zajistit, aby 

dodavatelé plnili cíle obsažené v jejich kontraktech a dohodách při zachování všech termínů a podmínek. 

Databáze dodavatelů a kontraktů je rozhodujícím zdrojem informací o dodavatelích a kontraktech a měla by 

obsahovat všechny informace nutné pro správu dodavatelů, kontraktů, a s nimi spojených služeb. 

3.4.2.3 Přechod služeb (Service Transition) 

Přechod služeb se zaměřuje na implementaci všech aspektů služby, nejenom pouze na aplikaci, a na to, jak je služba 

užívána v "normálních" podmínkách. Je nutno zajistit, aby služba pracovala v předvídatelných extrémních nebo 

nenormálních situacích, a aby v případě poruch a chyb byla dostupná podpora. 

Přechod služeb obsahuje následující klíčové procesy. 

Správa změn (Change Management) 

Správa změn zajišťuje, aby všechny změny byly zaznamenány, vyhodnoceny, autorizovány, byla jim přiřazena 

priorita, byly testovány, implementovány, dokumentovány a revidovány kontrolovaným způsobem. 

Účelem Správy změn je zajistit, aby pro hospodárnou a promptní manipulaci se změnami bylo využito 

standardizovaných metod, aby všechny změny byly zaznamenány v systému správy konfigurací (CMS) a aby celkové 

riziko businessu bylo optimalizované. 

Správa aktiva konfigurace (Service Asset and Configuration Management – SACM) 

SACM podporuje business tím, že poskytuje přesnou informaci a kontrolu nad všemi aktivy a vztahy, které tvoří 

infrastrukturu organizace. 
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Účelem SACM je identifikace, kontrola a odpovědnost za aktiva služeb a konfiguračních položek (CI), ochrana a 

zajištění integrity v celém životním cyklu služby. 

Správa znalostí (Knowledge Management – KM) 

Účelem Správy znalostí je zajistit, aby správné osoby měly správné znalosti ve správnou dobu, aby tak mohly dodat 

a podpořit služby požadované businessem. Získají se tím: 

◼ Hospodárnější služby se zvýšenou kvalitou. 

◼ Jasné a obecné porozumění hodnotám, které přinášejí služby. 

◼ Relevantní informace, které jsou kdykoli dostupné. 

Srdcem Správy znalostí je struktura data-informace-znalost-moudrost (Data-Information-Knowledge-Wisdom – 

DIKW), která kondenzuje syrová – a nevyužitelná – data do hodnotných aktiv. To je realizováno systémem Správy 

znalostí, který vlastní relevantní informace a moudrost odvozenou z dat o aktivech a konfiguracích. 

Plánování a podpora přechodu (Transition Planning and Support) 

Cíle Plánování a podpory přechodu jsou: 

◼ Plánování a koordinace zdrojů tak, aby bylo zajištěno, že požadavky Strategie služeb rozpracované v Návrhu 
služeb jsou efektivně realizovány v Provozu služeb. 

◼ Identifikace, správa a kontrola rizik poruch a přerušení během činností spojených s přechodem. 

Efektivní Plánování a podpora přechodu může významně zlepšit schopnost poskytovatele služeb zpracovat velké 

objemy změn a počty nasazení (release) nových verzí. 

Správa release a nasazení (Release and Deployment Management) 

Cílem Správy releasů (uvolnění a nasazení) je shromáždit všechny aspekty služby, umístit je do produkce a zařídit 

efektivní využití nových nebo změněných služeb. 

Správa releasů a nasazení pokrývá kompletně sestavení a implementaci nových/změněných služeb pro provozní 

využití, od naplánování releasu po podporu bezprostředně po zavedení. 

Ověření a testování služby (Service Validation and Testing) 

Hlavním účelem ověření a testování služby je poskytnout objektivní důkaz, že nová/změněná služba podporuje 

požadavky businessu, včetně dohodnutých SLA. 

Služba je výslovně testována vůči užitným hodnotám a zárukám stanoveným v sadě návrhu služby, včetně obchodní 

funkčnosti, dostupnosti, bezpečnosti, použitelnosti a regresního testování. 

Vyhodnocení (Evaluation) 

Ujištění, že služba bude užitečná pro business, je nejpodstatnější pro úspěšný Přechod služby; v širším kontextu se 

dosáhne ujištění o pokračující relevantnosti služby zavedením vhodných metrik a technik měření. 

Vyhodnocení se zabývá vstupem do Přechodu služby, přičemž se zaměřuje na relevantnost návrhu služby, samotný 

přístup k přechodu a na vhodnost nové nebo změněné služby pro aktuální i očekávané prostředí provozu i 

businessu. 

3.4.2.4 Provoz služeb (Service Operation) 

Účelem provozu služeb je dodávka dohodnutých úrovní služeb uživatelům a zákazníkům, a správa aplikací, 

technologií a infrastruktury, které podporují dodávku těchto služeb.  

Provoz služeb obsahuje následující klíčové procesy. 
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Správa událostí (Event Management) 

Proces Správy událostí závisí na monitorování, ale liší se od něj. Správa událostí generuje a detekuje oznámení, 

zatímco monitorování kontroluje stav komponent i tehdy, když nedochází k žádným událostem. 

Události mohou být detekovány buďto konfigurační položkou (CI) vysílající zprávu, nebo nástrojem správy a 

dohledů, jenž se dotazuje na CI. Detekovaná událost může vést k incidentu, problému nebo změně, nebo může být 

pouze prostě zaznamenána, pokud jeto potřebné. 

Správa incidentů (Incident Management) 

Účelem procesu Správy incidentů je obnovit normální službu tak rychle, jak je možné, a minimalizovat tak negativní 

dopad na operace businessu. 

Pokud nelze incident rychle vyřešit, je nutné jej eskalovat. Funkční eskalace předává incident technickému 

podpůrnému týmu s odpovídajícími dovednostmi; hierarchická eskalace zapojí příslušné úrovně managementu. 

Pro záznam incidentů a manipulaci s nimi je nezbytný nástroj podporující Správu incidentů. 

Provádění požadavků (Request Fulfilment) 

Účelem procesu Provádění požadavků je umožnit uživatelům požadovat a přijímat standardní služby, být zdrojem 

a dodavatelem těchto služeb. 

Všechny požadavky by měly být zaznamenány a sledovány. Proces by měl zahrnovat příslušné schválení před 

provedením požadavku. 

Správa přístupů (Access Management) 

Účelem procesu Správy přístupů je poskytnout práva uživatelům, aby byli schopni přistupovat ke službě nebo ke 

skupině služeb, přitom aby byl zamezen přístup neautorizovaným uživatelům. 

Správa přístupů se zabývá identitou (unikátní informací, kterou jsou odlišena individua) a právy (nastaveními, která 

poskytují přístup k datům a službám). Proces zahrnuje ověřování identity a oprávnění, udělování přístupu ke 

službám, zaznamenávání a sledování přístupů, a odstraňování nebo modifikování práv, když se status nebo role 

změní. 

Správa problémů (Problem Management) 

Hlavním cílem procesu Správy problémů je zamezit výskytu problémů a následných incidentů, vyloučit opakující se 

incidenty a minimalizovat dopad u těch incidentů, kterým nelze zabránit. 

Správa problémů zahrnuje diagnostiku příčin incidentů, stanovuje řešení a zajišťuje, že řešení je implementováno. 

Správa problémů také udržuje informace o problémech a příslušných řešeních a náhradních řešeních 

(workaroundech). 

Společné činnosti Provozu služeb 

Provoz služeb zahrnuje množství aktivit, které nejsou součástí pěti popsaných procesů. Jsou jimi: 

◼ Monitorování a kontrola: detekce stavu služeb a konfiguračních položek a vyvolání příslušné nápravné akce. 

◼ Správa konzolí / centrum dohledů (console management-operations bridge): ústřední koordinační bod pro 
monitorování a správu služeb. 

◼ Správa infrastruktury: paměti, databáze, middleware, adresářové služby, zařízení/datová centra atd. 

◼ Provozní aspekty procesů z jiných fází životního cyklu: Správa změn, konfigurace, releasů a nasazení, 
dostupnosti, kapacity, znalostí, kontinuity služeb atd. 
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Klíčové funkce ServiceDesk 

ServiceDesk poskytuje primární centrální bod kontaktu pro všechny uživatele IT. ServiceDesk obvykle zaznamenává 

a spravuje všechny incidenty, servisní požadavky a požadavky na přístupy a je rozhraním pro všechny ostatní 

procesy a činnosti Provozu služeb. 

Specifické odpovědnosti ServiceDesku zahrnují: 

◼ Záznam všech incidentů a požadavků, jejich kategorizace a prioritizace. 

◼ Prozkoumání a diagnóza v první linii. 

◼ Správa životního cyklu incidentů a požadavků, odpovídající eskalace a uzavírání poté, co je uživatel spokojen. 

◼ Průběžné informování uživatelů o stavu služeb, incidentů a požadavků. 

Technická správa (Technical Management) 

Technická správa zahrnuje veškerý personál zajišťující technickou odbornost a správu infrastruktury IT. 

Činnosti prováděné technickou správou zahrnují: 

◼ Identifikace znalostních a odborných požadavků. 

◼ Definování standardů architektury. 

◼ Spoluúčast na návrhu a sestavení nových služeb a provozních praktik. 

◼ Příspěvek k projektům návrhu služeb, přechodu služeb nebo neustálého zlepšování služeb. 

◼ Podpora procesům správy služeb, pomoc při definování standardů a nástrojů, činnost při ohodnocování 
požadavků na změny. 

◼ Podpora při správě kontraktů a dodavatelů. 

Správa aplikací (Application Management) 

Správa aplikací zahrnuje veškerý personál poskytující technickou odbornost a správu aplikací. Má tedy velmi 

podobnou roli jako Technická správa, avšak tato role je zaměřená na softwarové aplikace spíše než na 

infrastrukturu. 

Správa provozu IT (IT Operations Management) 

Správa provozu IT odpovídá za správu a údržbu infrastruktury IT potřebné pro dodávání dohodnutých úrovní služeb 

IT businessu. 

Zahrnuje dvě funkce: 

◼ Řízení provozu IT je obvykle realizováno směnami operátorů, kteří provádějí rutinní provozní úlohy. Zajišťují 
centrální monitorování a kontrolu, obvykle z centra dohledů nebo z centra síťového provozu. 

◼ Správa zařízení odpovídá za správu datových center, počítačových sálů a pracovišť pro obnovu. Správa 
zařízení také koordinuje projekty velkého rozsahu, jako je konsolidace datových center nebo konsolidace 
serverů. 

Měření služby (Service Measurement) 

Monitorování a měření podporuje CSI a zlepšovací proces v 7 krocích; je základním předpokladem schopnosti 

spravovat služby a procesy a vykazovat hodnoty businessu. 

Existují tři typy metrik, které má organizace sbírat pro podporu činností CSI i dalších procesů. 

◼ Technologické metriky: často spojovány s metrikami založenými na komponentách a aplikacích, jako je 
výkonnost, dostupnost. 

◼ Procesní metriky: získávány ve formě kritických faktorů úspěchu (CSF), klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) 
a metrik o činnostech. 
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◼ Metriky služby: výsledky služby z pohledu koncového uživatele (end-to-end). Metriky 
komponent/technologie jsou užívány pro výpočet metrik služeb. 

Vykazování služeb (Service Reporting) 

IT sbírá a monitoruje významné množství dat při denních dodávkách kvalitních služeb businessu, avšak jen malá 

část z toho je pro business opravdu zajímavá a důležitá. Business s oblibou nahlíží na historickou reprezentaci 

výkonů minulého období, zobrazující jeho zkušenost, avšak více jej zajímají ty historické události, které se mohou 

vyvinout do hrozeb, a co IT zamýšlí udělat pro zmírnění těchto hrozeb. 

3.4.2.5 Zlepšování služeb (Continual Service Improvement) 

Poslední část procesu ITIL, který všechny předchozí procesy startuje opakovaně, pro zlepšování služeb. 

3.5 Řízení rizik 

Identifikace, hodnocení a řízení rizik patří mezi významné aspekty projektového života, rizika totiž mohou 

významnou měrou, v případě nejsou-li řízena, přispět k nezdaru celého projektu. V rámci popisované projektové 

metodiky PRINCE2 je na riziko nahlíženo jako na nejistou událost nebo soubor událostí, které pokud nastanou, 

budou mít dopad na dosažení cílů projektu. Přičemž jako riziko je zde vnímána potenciální hrozba ale i příležitost, 

což je z pohledu běžného vnímání trochu netypické, přesto to má svoji logiku, jelikož je nezbytné ošetřit veškeré 

nejisté události (i příležitost je možno nevyužít). 

 

Riziko je měřeno kombinací třech veličin a to:  

◼ pravděpodobnosti výskytu hrozby nebo příležitosti,  

◼ závažnosti dopadu na cíle a  

◼ blízkosti výskytu rizika 

 

Pro identifikaci, hodnocení a řízení rizik (dále také jen řízení rizik) jsou zásadními dva následující dokumenty 

z projektové dokumentace: 

◼ Strategie řízení rizik – jedná se o dokument, který na projektové úrovni definuje postupy při identifikaci, 
hodnocení a následného řízení rizik. Obsahuje mj. také globální postoj organizace k rizikům – Risk Appetite, 
tedy citlivost organizace a její ochotu tolerovat definovanou úroveň rizika, dále požívané nástroje a techniky 
pro identifikaci a hodnocení rizik, reporting, role a odpovědnosti při řízení rizik, časování, kategorie rizik, 
kategorie reakcí na rizika, rizikový budget apod.  

◼ Registr rizik – dokument zachycující realitu. Soustřeďuje se na záznamy o rizicích, jejich identifikaci, původce, 
kategorizaci, popis, pravděpodobnost, závažnost a blízkost rizika, status, vlastníka a řešitele rizika. 

 

Řízení rizik je průběžný proces, který je jednou z hlavních zodpovědností vedoucího projektu. Smyslem je předvídat 

možné komplikace, které mohou na projektu nastat, snažit se jim předcházet a v případě, že skutečně nastanou, 

mít připraven plán, jak jejich dopad eliminovat.  
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Obrázek 22 Schéma procesu řízení rizik 

Nedílnou součástí procesu řízení rizik je jejich komunikace a reportování, součástí finančního řízení pak kalkulace a 

vyčlenění příslušných rezerv, které lze v případě potřeby použít. 

Hlavní kroky řízení rizik:  

◼ Identifikace rizik – vedoucí projektu identifikuje (nejlépe na základě checklistu) rizika, která lze identifikovat 
v daném stavu informovanosti o projektu. Součástí identifikace je i stanovení osoby zodpovědné za sledování 
každého rizika. 

◼ Ohodnocení rizik – vedoucí projektu všechna identifikovaná rizika ohodnotí z pohledu nákladů, 
pravděpodobnosti, významnosti pro projekt a dopadů do harmonogramu projektu. 

◼ Stanovení možností předcházení identifikovaným rizikům – vedoucí projektu stanoví možný způsob 
předcházení jednotlivým identifikovaným rizikům. Tento krok musí zahrnovat i rozhodnutí, zda je výhodnější 
riziko podstoupit nebo takový plán realizovat. Tento krok lze modifikovat i tak, že výsledkem bude snížení 
pravděpodobnosti výskytu rizika. 

◼ Vypracování plánu reakce na výskyt rizik – vedoucí projektu s klíčovými konzultanty navrhne vhodný postup, 
který se spustí v případě, že se riziko stane aktivním. Zároveň specifikuje i identifikátory, které jednoznačně 
určí, že riziko nastalo a je nutné připravený plán spustit. 

◼ Pravidelné sledování a vyhodnocování rizik – vedoucí projektu pravidelně vyhodnocuje stav rizik (spolu 
s osobou zodpovědnou za stranu organizace) a případně identifikuje rizika nová.  

◼ Komunikace rizik – Pravidelné týdenní zprávy o stavu projektu budou obsahovat upozornění na otevřená 
rizika. Pravidelné měsíční zprávy budou obsahovat vyjádření ke stavu rizik a průběhu činností, které riziko 
ošetřují. V případě potřeby k tomu ŘV zaujímá stanovisko a úkoluje potřebná opatření. Opakovaná pasivita 
při ošetřování rizika je událostí, ke které se ŘV vyjadřuje. Vážná rizika budou eskalována na úrovni Sponzorské 
komise neprodleně. Vedení projektu odpovídá za eskalaci rizik, pro která nemá k dispozici dostatečné 
pravomoci k omezení pravděpodobnosti nebo dopadu. 

◼ Řízení rizik – Základním nástrojem pro řízení rizik v průběhu realizace a běhu projektu je registr rizik vedený, 
udržovaný a řízený vedením projektu. 

3.5.1 Způsob ohodnocení/klasifikace rizika  

Klasifikace rizik probíhá na základě kombinace pravděpodobnosti výskytu rizika a hodnocení dopadu. Osvědčuje se 
hodnocení do barevné škály viz tabulka níže. 

Řízení rizik

Identifikace rizik

Ohodnocení rizik

Stanovení možnosti

předcházení

identifikovaným rizikům

Vypracování plánu reakce

na výskyt rizik

Pravidlené sledování a

vyhodnocování rizik

Komunikace rizik
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Obrázek 23 Tabulka pro vyhodnocení míry rizik 

3.6 Řízení projektu 

3.6.1 Harmonogram tvorby služeb 

Harmonogram 

Harmonogram tvorby služeb je obvykle zpracováván v prostředí MS Excel, MS Project nebo obdobném jako: 

◼ rámcový harmonogram, spravovaný vedením projektu, 

◼ podrobný harmonogram zpracovávaný na úrovni projektových týmů. 

 

Milníky a kontrolní body jsou uvedeny v Plánu projektu (res. Plánu akceptací), který je součástí Řídící dokumentace. 

Zásady plánování projektu vychází z projektového řízení. Nová služby by měla mít status projektu a být realizována 

se všemi definovanými požadavky. Pro dosažení projektu (vytvoření služby) ve stanoveném čase a požadované 

kvalitě slouží procesy projektového řízení. Metodika sestavování plánu projektu a jeho dalšího řízení a kontroly 

vychází z akceptovaných standardů PM Body of Knowledge (PMI, USA) a PRINCE2 (OGC, UK). 

Harmonogram by měl vytvářet rezort Zdravotnictví. Tento harmonogram slouží jako strategický, plánovací a slouží 

pro interní potřeby řízení projektů. Současně by měl existovat i implementační harmonogram konkrétní služby. 

Výhodou tohoto přístupu je, že se jedná o řízený, kontrolovatelný proces, jenž neběží intuitivně, ale podle 

definovaných pravidel zajišťujících, aby dosažení cílů projektu proběhlo v intencích stanovených výkonnostních 

parametrů, tedy v požadovaném čase, nákladech, kvalitě, rozsahu, přínosech a rizicích. Metodika je koncipována 

tak, aby kontinuálně garantovala úspěšný provoz IS. Znamená to, že definuje všechny potřebné klíčové aktivity po 

dobu celého životního cyklu projektu, který odráží vývoj od jeho vzniku, plánování, řízení až po nasazení do rutinního 

provozu s následným servisem a podporou pro zákazníka. 

 

Použitá metodika projektu zajišťuje: 

◼ pokrytí všech požadavků a přínosů pro zákazníka, 

◼ nasazení IS do provozu v požadovaném termínu, kvalitě a definovaném rozpočtu, 

◼ průběžné sledování postupu řešení, 

◼ identifikace a eliminace rizik, 

◼ garantování úspěšného provozu IS, 

◼ informovanost projektových týmů. 

 

Rámcový harmonogram 

Nastavení tříd rizik

0,95 Skoro jistá 0,14 0,29 0,62 0,90

0,70 Pravděpodobná 0,11 0,21 0,46 0,67

0,50 Možná 0,08 0,15 0,33 0,48

0,25 Řídká 0,04 0,08 0,16 0,24

Pozorovatelný Významný Těžký Kritický

0,15 0,30 0,65 0,95
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Obsahuje hlavní aktivity v členění na aktivity projektových týmů. Obsahuje všechny milníky projektu a vazby mezi 

harmonogramy jednotlivých týmů. Je zpracován v období zahájení projektu a změny v něm jsou prováděny dle 

potřeby.  

Rámcový harmonogram obsahuje všechny milníky projektu, ve kterých jsou předkládány jeho výstupy k akceptaci 

nebo předávány formou akceptačního protokolu. 

Detailní harmonogram 

Je zpracován v návaznosti na rámcový harmonogram projektu a obsahuje podrobnější rozvedení aktivit 

projektových týmů. Vedení týmu provádí pravidelnou aktualizaci a detailní plánování na 4 týdny dopředu tak, aby 

na základě tohoto harmonogramu bylo možné plánovat a řídit součinnost na projektu a sledovat postup prací na 

projektu. 

Dostupnost 

Harmonogram by měl být dostupný primárně vedoucímu projektu, který je většinou tvůrce harmonogramu a dohlíží 

nad dodržováním termínů, činností a výsledků jednotlivých aktivit. Z harmonogramu vyplývají činnosti nutné 

k realizaci služby, a tak i realizátor služby by mě mít představu o aktivitách a termínech vytvoření služby. 

Aktualizace harmonogramu 

Harmonogram je flexibilní materiál, který musí reflektovat externí a interní vlivy, které ovlivňují a narušují podobu 

harmonogramu. Projektový vedoucí má zodpovědnost nad podobou a aktuální harmonogramu. Musí zapracovávat, 

měnit a přizpůsobovat jednotlivé aktivity v harmonogramu tak, aby byly reálné, splnitelné a vhodně měřitelné. 

3.6.2 Řízení komunikace 

Pravidla komunikace: 

◼ Veškerá komunikace v rámci projektu musí být zasílána v kopii všechny dotčené osoby. 

◼ Veškeré projektové dokumenty musí být ukládány na projektovém úložišti dokumentů. 

◼ Pravidelné reporty musejí být po schválení vedením projektu zasílány na adresu členů Řídícího výboru. 
 

Pravidla komunikace v rámci celého projektu určují hlavní zásady komunikace a sdílení informací. S cílem zajistit 
včasnou a odpovídající výměnu, sdílení, evidenci a uchovávání všech informací týkajících se projektu musejí být 
dodržovány následující zásady: 

 

◼ Ústní komunikace i všechny písemné dokumenty na projektu jsou v českém nebo slovenském jazyce. 

◼ Všechny výstupy musí být předávány ve standardních šablonách uvedených v Řídící dokumentaci a splňující 
všechny předepsané formální znaky. 

◼ Z každého jednání musí být pořízen zápis organizátorem jednání s využitím šablony pro zápis z jednání. 
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Nejvyšší orgánem projektu je Projektový výbor, jež má jako jediný v celé organizační struktuře celkovou 

odpovědnost za výsledek projektu, má právo řídit a schvalovat zdroje projektu, rozhoduje o spuštění následující 

etapy projektu a tím pokračování projektu, právo činit ad-hoc rozhodnutí v případě nenadálých situací, rozhodovat 

o ukončení projektu nebo i o předčasném ukončení projektu. Schvaluje plány a produkty realizované v rámci 

projektu. Současně slouží jako eskalační autorita. 

Projektový manager zákazníka (PM) má zodpovědnost za dennodenní dohled a řízení projektu. Plánuje projektové 

aktivity, zajišťuje přidělování úkolů realizačním týmům prostřednictvím balíků práce a provádí reporting směrem 

k Projektovému výboru (tj. např. Zprávy o stavu etap). Veškeré činnosti realizuje v rámci tolerancí jemu nastavených 

Projektovým výborem (při jejich překročení eskaluje na Projektový výbor). Svoji činnost realizuje za přímé podpory 

Projektového managera dodavatele, popř. v některých případech může být Projektovým managerem dodavatele 

zastupován.  

Týmový manager má hlavní zodpovědnost za zajištění realizace balíků práce převzatých od Projektového managera, 

řídí tým a přiděluje mu práci. Realizuje reporting pro Projektového managera (např. Zprávy o stavu balíku práce). 

3.6.3 Prince 2 

Metodika PRINCE2 definuje sedm základních procesů napříč celým životním cyklem projektu. Vzhledem k tomu, že 

první proces, kterým Zahájení projektu (SU), probíhá zpravidla pouze na straně zadavatele (velmi často končí 

vyhodnocením, vítězné nabídky a podpisem smlouvy s dodavatelem)  

Nastavení projektu (IP) – slouží k detailizaci základních parametrů projektu stanovených v rámci procesu Zahájení 

projektu (SU). Veškeré vznikající dokumenty v rámci tohoto procesu jsou uvedeny v obrázku níže. 

Řízení přechodu mezi etapami (SB) – proces, v rámci, kterého Projektový manager připravuje podklady pro 

schválení následující etapy, zprávy o průběhu stávající etapy a aktualizuje hlavní dokumentaci projektu.). Veškeré 

vznikající dokumenty v rámci tohoto procesu jsou uvedeny v obrázku níže. 

Směřování projektu (DP) – proces sloužící k autorizaci dalších procesů v rámci následujících etap nebo rozhodování 

o neočekávaných stavech projektu a v neposlední řadě i o ukončení projektu. 

Kontrola etapy (CS) – proces sloužící ke komunikaci mezi PM a vedoucími týmů, v rámci, kterého předává úkoly 

směrem k týmům a kontroluje stav realizované práce.).  

Korporátní (programový) management

Projektový výbor

Projektový manager zákazníka

Týmový manager
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· Ideální skloubit 3 pohledy:
· Zástupce uživatele
· Zástupce zákazníka
· Zástupce dodavatele
· Nejdůležitější sponzor (musí být a může zastoupit všechny 3)

· PM projektu zůstává pouze 1, je za stranu zákazníka
· PM za stranu dodvatele je podřízen PM projektu
· Nesmí být součástí jiných orgánů projektu

· Nepovinná část Řídícího týmu projektu
· Jsou zde vedoucí týmů
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Řízení dodávky produktu (MP) – proces sloužící Týmovému manageru k přijetí úkolů od PM a jejich realizace a opět 

předání realizované práce (resp. produktů) PM. V rámci této etapy Týmový manager sděluje PM informaci o 

případných otevřených bodech, rizicích…).  

Ukončení projektu (CP) – proces sloužící k řízenému ukončení projektu včetně předání veškerých produktů 

zákazníkovi, uzavření hlavních dokumentů projektu apod.). Veškeré vznikající dokumenty v rámci tohoto procesu 

jsou uvedeny v obrázku níže. 

Následující obrázek znázorňuje vazby mezi jednotlivými procesy v rámci projektu 

 

3.6.3.1 Plánování a vymezení projektu 

Základním nástrojem plánování a řízení projektu jsou Plány. Dle metodiky PRINCE2 se používají tři úrovně plánů: 

◼ Plán projektu 

◼ Plán etapy 

◼ Týmový plán 

 

Všechny úrovně plánů obsahují v zásadě stejné informace, tj. zejména informace o: 

◼ Budgetu pro plán 

◼ Definovaných tolerancích (čas, náklady, rozsah, riziko může být pro úroveň plánu etapy a týmového plánu) 

◼ Popisu produktu/ů jež mají být dodány Harmonogramu 

Dále plány obsahují informace o nezbytných prerekvizitách, externích závislostech, způsobu, jak bude plán 

kontrolován a monitorován. 

Mandát
projektu

Zahájení
projektu

(Starting up a Project - SU)

Směřování projektu
(Direct in project - DP)

Řízení dodávky produktu
(Managing Product 

Delivery - MP)

Řízení dodávky produktu
(Managing Product 

Delivery - MP)

Řízení dodávky produktu
(Managing Product 

Delivery - MP)

Otevřený
bod/riziko

Nastavení projektu
(Initiation a Project - IP)

Kontrola etapy
(Controlling a Stage - CS)

Kontrola etapy
(Controlling a Stage - CS)

Kontrola etapy
(Controlling a Stage - CS)

Řízení 
přechodu etapy
(Managing a Stage 

Boundary - SB)

Řízení 
přechodu etapy
(Managing a Stage 

Boundary - SB)

Řízení 
přechodu etapy
(Managing a Stage 

Boundary - SB)

Ukončení
projektu

(Closing a Project 
- CP)

1 2 3 54

Revize přínosů

E1: Nastavení E2: Realizační etapa E3: Realizační etapa E4: Realizační etapa

Balík
práce

Zpráva 
o stavu 
balíku 
práce

Balík
práce

Zpráva 
o stavu 
balíku 
práce

Balík
práce

Zpráva 
o stavu 
balíku 
práce

Zpráva 
o stavu 
etapy

Zpráva 
o 

vyjímce

+ informace o 
otevřeném 
bodu nebo 

riziku 
(prodloužení 
prací, apod.)
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D

Předprojektová příprava Oficiální start projektu
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Korporátní (programový) management
Projektový výbor
Projektový manager
Týmový manager

Autorizace nastavení
Autorizace projektu
Autorizace etapy
Ad-hoc rozhodnutí
Autorizace ukončení projektu

1

2

3

4

5

· Jmenování sponzora
· Jmenování projektového managera
· Deník PM (neformální záznam událostí, např. 

Evernote)
· Záznamy o získaných zkušenostech (seznamy hist. 

rizik, plány, business case, apod.)
· Organizace (jaké role – lidi)
· Popis Produktu projektu (hlavní výstup projektu + 

očekávání zákazníka na kvalitu + akceptační kritéria)
· Osnova obchodního případu (už i trvání projektu) – 

Outline Project Brief
· Projektový přístup

Charta projektu (Project Brief)

+
Plán etapy nastavení

něco je součástí, něco je přílohou

B Nastavení projektu

· 4 strategie:
· Řízení kvality
· Řízení rizik
· Řízení konfigurace
· Řízení komunikace

· 3 registry:
· Registr kvality
· Registr rizik
· Registr otevřených bodů

· Kontrola projektu
· Plán projektu
· Detailní obchodní případ
· Plán revize přínosů

Dokumentace nastavení
(Project Initiation Documentation PID)

C Řízení přechodu etapy

· Plán etapy / Plán realizace výjimky
· Aktualizace

· Plán projektu
· Obchodní případ
· Plán revize přínosů
· Zprava o ukončení etapy

D Ukončení projektu

· Aktualizace projektového plánu
· Doporučení o následujících krocích
· Akceptace produktu
· Aktualizace plánu realizace 

projektu
· Zpráva o ukončení projektu 

· Záznam získaných zkušeností
· Oznámení o ukončení projektu
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Nicméně základním dokumentem, jenž definuje mantinely projektu a jeho procesy, je Dokumentace o nastavení 

projektu (PID). Dokumentace o nastavení projektu obsahuje informace o definici projektu, organizační strukturu 

projektu vč. popisů rolí, strategii řízení kvality, strategii konfigurace, strategii řízení rizik, strategii řízení komunikace 

a obchodní případ což je popis důvodů pro projekt, očekávaných přínosů a nevýhod a specifikace hlavních rizik. 

 

Komunikace v rámci projektu probíhá v souladu s hierarchickou vazbu organizační struktury projektu, tj. Projektový 

výbor s projektovým managerem, Projektový manager s Týmovými managery. 

Komunikace probíhá ve formalizované podobě definované v rámci Strategie řízení komunikace. Mimo tohoto 

samozřejmě na každém projektu probíhá neformální pracovní komunikace, proto obvykle je komunikace Řídícího 

týmu projektu rozlišována na formální a neformální.  

Formální komunikace je zpravidla na úrovni PM s Projektovým výborem nebo PM s Týmovými managery. Řádná 

formální komunikace je vázána na pravidelné milníky v rámci projektu související např. s periodou reportingu 

k stavu etapy nebo balíku práce tzv. time-driven reports. Současně probíhá formální komunikace spuštěná 

událostmi, jedná se např. o reporty vztažené ke konci etapy, konci projektu, reporty o výjimce, otevřeném bodu, 

apod. jde o tzv. event-driven reports. Dále do této kategorie spadají: 

 

◼ Zápisy z Kontrolních dnů. 

◼ Zápisy z Pracovní porady. 

◼ Předávací protokoly. 

◼ Akceptační protokoly. 

◼ Písemné oznámení. 

 

Neformální pracovní komunikace probíhá zpravidla na úrovni členů PT Objednavatele a Zhotovitele. Má nezávazný 

charakter a teprve až uvedením v zápisu (např. v Zápisu z PP) se stane závaznou. Provádí se osobním nebo 

telefonickým rozhovorem nebo zasíláním e-mailů a faxových zpráv. 

3.6.3.2 Kontrola, monitorování a reporting o stavu projektu 

Základním nástrojem pro kontrolu a řízení projektu jsou Kontrolní dny (dále „KD“). Konají se obvykle 1-2x měsíčně 

nebo dohodou obou stran. Podpisem Zápisu z KD obě strany deklarují souhlas s uvedenými závěry. V rámci Zápisů 

z KD je vedena evidence společných úkolů, jejichž plnění si obě strany odsouhlasí. KD se účastní PM a přizvaní 

Týmový manageři, příp. další hosté. 

Základním nástrojem pro koordinaci jsou Pracovní porady (dále „PP“), v rámci, kterých mají být odsouhlaseny 

všechny úlohy a zodpovězeny odborné a věcné otázky. Konají se po dohodě PM zákazníka i dodavatele. Program, 

vedení i zápis zajišťuje PM, na jehož podnět se schůzka uskutečňuje. V rámci Zápisů z PP je vedena evidence 

společných úloh, jejichž plnění si obě strany na začátku každé PP odsouhlasí. PP se účastní PM a přizvaní členové 

realizačních týmů. 

Reporting o stavu projektu je zajišťovaný pomocí sady reportů, definovaných pro různé účely použití. Pro potřeby 

Projektového výboru je zásadní: 

 

◼ Zpráva o stavu etapy (pravidelná s četností definovanou v rámci Strategie řízení komunikace)  

◼ Zpráva o konci etapy (zasílaná v rámci ukončení etapy) 

◼ Zpráva o výjimce (závislá na vzniku výjimečné události) 

◼ Zpráva o ukončení projektu 
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3.6.3.3 Akceptace a akceptační testování 

Nutnost akceptace (předání) se vztahuje na všechny fáze projektu, jejichž výstupem je specializovaný produkt. 

Veškeré produkty projektu bez ohledu na skutečnost, zda jejichž převzetí znamená nebo neznamená platební 

povinnost zákazníka, se přebírají na základě akceptačního protokolu.  

Jednoznačným výsledkem akceptace je podepsaný Akceptační protokol, v němž je uvedeno, zda přebírané plnění 

či jeho část byla akceptována a v jakém rozsahu  

◼ akceptováno bez vad,  

◼ akceptováno s vadami nebránícími akceptaci (v tomto případě musí protokol obsahovat i způsob eliminace 
vad, tedy minimálně popis odstranění a termín) 

◼ neakceptováno. 

Popis akceptačních testů bude součástí závazných věcných výstupů projektu a je definován v dokumentu Popis 

produktu projektu. Akceptační testy budou sloužit pro ověření funkčnosti předávaných částí díla SW charakteru. V 

rámci probíhající akceptace bude soubor předem stanovených testů (testovací scénáře) proveden za účasti jak 

realizačního týmu uchazečem, tak za účasti garantů zákazníka za předmětnou oblast testování. 

 

3.6.3.4 Řízení změn 

Spouštěčem změny v rámci metodiky PRINCE 2 je zjištění a záznam otevřeného bodu. Otevřeným bodem může být: 

◼ Změnový požadavek 

◼ Odchylka od specifikace 

◼ Problém, chyba (odlišné od rizika) 

Otevřený bod může iniciovat kdokoliv v rámci Řídícího týmu projektu, ale zpravidla to bývají členové realizačních 

týmů. Po vzniku Zprávy o otevřeném bodu jsou informace o něm zaznamenány do Registru otevřených bodů (jenž 

slouží pro zachycení a udržování informací o otevřených bodech). 

Způsob přístupu projektu ke konfiguračnímu řízení a otevřeným bodům je řízen a definován Strategií řízení 

konfigurace (jakožto jednou ze 4 strategií definovaných v rámci projektu). 

Po celou dobu změn je sledován i dopad do základních parametrů projektu a v případě překročení definovaných 

tolerancí dochází ke spuštění eskalační procedury v podobě Zprávy o výjimce a případnému rozhodnutí o zpracování 

a následné realizaci Plánu realizace výjimky, jež nahrazuje standardní plán etapy, popř. i projektu. 

 

3.6.3.5 Správa dokumentů 

Účelem zřízení Úložiště je zajištění přístupu k dokumentaci projektu tak, aby byla přístupná, úplná a aktuální pro 

všechny oprávněné. 
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3.7 Testování 

Testování služeb je důležitým předpokladem před nasazením služby do produkčního prostředí. V této kapitole jsou 

uvedeny úrovně testů a typy testů. 

 
Obrázek 24 Testování a typy testů 

3.7.1 Unit testy 

Unit testy neboli testy funkčních jednotek, jsou automatizované testy jednotlivých tříd a metod. 

Testovanou jednotkou je v tomto případě samostatně testovatelná část aplikačního programu. Testy těchto 

jednotek se zapisují ve formě programového kódu. Proto je zpravidla připravují vývojáři. 

Cílem jednotkových testů je ověřit funkce jednotlivých nejzákladnějších částí aplikace a odstranit případné chyby. 

Vývojový tým provádí jednotkové testy v průběhu jednotlivých iterací. Testované komponenty systému musí 

vykazovat požadované výsledky podle specifikací z návrhu řešení. Tento typ testů probíhá na vývojovém prostředí 

dříve, než je aplikace přenesena do testovacího prostředí pro ověření shody. 

3.7.2 Systémové testy 

Testy funkčnosti systému s použitím „fake“ rozhraní a „fake“ dat zaměřených na verifikaci funkčních požadavků 

definovaných v systémové analýze a detailním designu aplikace. Tyto testy jsou prováděny test týmem. 

3.7.3 Integrační testy  

Integrační testy nebo Systémové integrační testy jsou E2E testy zaměřené na funkčnost celého systému. Hlavní 

rozdíl mezi Integračním testem a Systémově Integračním testem je v definici prostředí. Integrační testy probíhají v 

plně integrovaném test prostředí, které má parametry co nejvíce shodné s produkčním prostředím. Systémově 

Integrační testy běží v prostředí, které je jen částečně integrované, a také se nevylučuje použití „fake“ rozhraní. 

V této fázi testů je vhodné srovnání testovaného systému s nefunkčními požadavky, jako je například bezpečnost, 

rychlost, spolehlivost a výkonnost. 

Cílem integračních testů je ověřit integraci částí Aplikace s okolními spolupracujícími systémy. Podmínkou pro 

provedení integračních testů je funkční příslušná část aplikace a ostatní systémy 3. stran. 

 

Testování

Akceptační testy

Integrační testy

Systémové testy

Unit testy

Funkční testy

Bezpečnostní testy

Výkonnové testy

Automatizované testy

Typy testů
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3.7.4 UAT testy – Akceptační testy 

UAT – user acceptance test. V této fázi životního cyklu vývoje probíhá detailní testování funkčnosti systému 

z pohledu uživatelů a zadavatelů. Součástí této fáze je i zaškolování budoucích uživatelů. Akceptační testy je možné 

rozdělit na několik druhů: 

◼ Provozní akceptační testy. 

◼ Kontraktové a regulační testy (Contract and Regulation Testing). 

◼ Alfa a beta testy. 

Cílem uživatelských testů je celkově ověřit procesy, které probíhají v aplikaci od jejích vstupů až po výstupy se 
zaměřením na propojení aplikace s ostatními spolupracujícími systémy z pohledu jednotlivých rolí uživatelů. 

3.7.5 Funkční testy 

Prověření shody funkcí softwaru s požadavky zákazníka a kontrola fungování řešení na definovaných HW a SW 

platformách. Jedná se o manuální testy. 

Cílem funkčních testů je ověřit funkce vyvíjené Aplikace ve vývojovém a testovacím prostředí. Rozsah funkčních 

testů je dán Katalogem funkčních požadavků vedených v nástroji pro evidenci požadavků. Funkční testy jsou 

prováděny podle předem schválených testovacích scénářů, které navrhne vývojový tým v návaznosti na příslušné 

funkční požadavky. Hodnotící kritéria a požadavky musí pokrývat kromě funkcí Aplikace i spolupracující systémy (v 

případě nedostupností externích systému na principu simulátorů externích systémů). V případě potřeby 

vstupů/výstupů z okolních systémů pro testování požadované funkce mohou být tyto vstupy a výstupy simulovány. 

3.7.6 Výkonnostní testy 

Jedná se o nefunkční testy zaměřené na měření rychlosti odezvy systému na přesně definované vstupní požadavky. 

Jde o zkoumání výkonosti aplikace v multiuživatelském prostředí a její reakce při nárazově velkém objemu vstupních 

dat, nebo nárůstu počtu aktivních uživatelů. 

Cílem zátěžových testů je ověřit a podpořit funkční a integrační testy a poukázat na slabá místa aplikace, která při 

nich nelze odhalit. Jedná se o testy chování aplikace pod takovou zátěží, která bude působit na aplikaci při 

každodenní práci. Testy budou měřit výkonnost, kapacitu aplikace vykonávat určitý objem implementovaných 

operací, její odezvu při jednotlivých transakcích apod. Předpokladem pro zahájení zátěžových testů bude ukončení 

funkčních testů. 

Finální výkonnostní (performance) testy ověřují, zda aplikace dosahuje očekávaných výsledků v oblasti výkonnosti. 

Jsou rozděleny na: 

◼ Zátěžové testy (Load Test) – jsou podkategorií výkonnostních testů a ověřují chování systému pod zátěží (při 
současném přístupu definovaného počtu uživatelů). 

◼ Testy hraniční zátěže (Stress Test) – je typ výkonnostního testu určený k vyhodnocení chování aplikace ve 
stavu překročení běžné zátěže systému. Cílem stress testů je odhalit chyby aplikace, které se objeví jen za 
podmínek vysokého zatížení. Tyto chyby mohou pokrývat problémy se synchronizací, chybným současným 
zpracováním sdílených dat, přetečení paměti atd. Stress testy umožní identifikovat slabá místa aplikace a 
definovat chování aplikace v extrémních podmínkách. Testy hraniční zátěže definují tyto oblasti: 

◼ Zlomové body zátěže nebo limity bezpečného provozu 

◼ Potvrzení dosažení specifikovaných parametrů výkonosti systému 

◼ Zjištění způsobu selhání systému při překročení zátěže a definice způsobu zotavení se systému po 
selhání 

◼ Spike testy – jsou typem výkonnostního testu se zaměřením na definici modelu chování se aplikace během 
opakovaného intenzivního zatížení systému vysokou zátěží blížící se hraničním hodnotám v periodicky se 
opakujících krátkých časových iteracích. 
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◼ Testy škálovatelnosti – jsou testy zaměřené na definici optimální konfigurace systému, pokud se týká 
hlavních HW charakteristik výkonosti, jako je například paměť, počet CPU a disk I/O. Postupuje se od návrhu 
optimální konfigurace při definovaném konstantním cílovém zatížení směrem nahoru, teda navyšováním 
prostředků pro zjištění vhodné konfigurace nebo směrem dolů pro identifikaci minimální konfigurace 
systému. 

 

3.7.7 Automatizované testy 

Jedná se o testování s pomocí nástroje na automatizaci některých operací. Za krátký čas je možné s pomocí 

automatizace testů otestovat velkou množinu variabilních testovacích dat. 

 

3.7.8 Bezpečnostní testy 

Bezpečnostní testy jsou nefunkčními testy zaměřené na testování schopnosti systému odolat bezpečnostním 

útokům nebo předejít neautorizovanému přístupu k zdrojovému kódu a datům, případně předejít jiným druhům 

zneužití informací. 

Cílem bezpečnostních testů je podpořit funkční a integrační testy a poukázat na bezpečnostně slabá místa systému, 

resp. ověřit shodu s Bezpečnostní politikou systému organizace. Předpokladem pro zahájení bezpečnostních testů 

bude ukončení funkčních. 

Pro bezpečnostní testování aplikací by měla být mj. použita metodika OWASP (www.owasp.org – Open Web 

Application Security Project). OWASP zahrnuje škálu metodických projektů, především OWASP Developer Guide, 

dále OWASP Top Ten, OWASP Testing Guide a mnoho dalších. 
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4 Popis zapojených rolí a jejich odpovědností 

4.1 Role a odpovědnosti při řízení služeb 

Níže jsou uvedeny příklady rolí a odpovědností, které by měly být považovány za součást modelu řízení služeb 

SOA. Název role není tak důležité, avšak podstatné jsou odpovědnosti. Každá organizace má své vlastní role 

pojmenovány dle vlastní konvence a je důležité tyto pojmy sjednotit. 

 
Obrázek 25 Role a povinnosti řízení SOA 

Obchodní / řídící skupiny

CIO

CTO nebo hlavní stratég IT

Garanti agend

Hlavní architekt

Sponzorství všech IT řešení a služeb Sponzorství SOA programu a vedení

Řídící výbor SOA

Hlavní architekt SOA

Programový ředitel SOA

SOA obchodní sponzor

Definice a vývoj

Správní rada EA

Hlavní Enterprise Architect

Enterprise Architekti

Hlavní architekt SOA

SOA Centrum

Obchodní organizace

Hlavní architekt SOA Solution

Architect

Konzultant organizačních změn

Testovací stratég

Vývojář softwaru

Projektové řízení

Management provozních procesů

Nástrojový stratég

Obchodní zástupci

Projektový manažer

Business Architect

Procesní inženýr

Procesní garant

Správní rada SOA

Business Architekti

Vývojový tým

Projektový manažer řešení

Business analytici

Solution Architekti

Specialista řešení integrace

Provozní architekt

Vývojář

Testeři

Bezpečnostní architekt

Tým rozvoje služeb

Správce služeb

Analytici služeb

Architekti služeb

Specialista na integraci služeb

Architekt provozních služeb

Vývojáři služeb

Testeři služeb

Bezpečnostní architekt služeb

Provoz IT v rezortu

Databázový administrátor

Architekt síťové infrastruktury

Správce systému

Provoz

Rozsah a správa dodávek

Informování a monitorování

Provedení a doručení
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Tyto role jsou zde uvedeny jako příklad a poskytují výchozí bod pro správu a řízení služeb SOA. Je možné a přípustné 

že některé role budou sloučeny (budou společné) dle organizační struktury. Mohou existovat i další role jedinečné 

pro organizaci, které mohou zajišťovat řízení služeb SOA. 

Tabulka 6 SOA Role 

Organizační 
struktura 

Klíčové Role Odpovědnosti, činnosti 

Obchodní / řídící 
skupiny 

CIO, CTO nebo hlavní stratég IT, 
Hlavní architekt, Garanti agend 

Schvalování řešení a návrhu SOA služeb a 
obchodních příležitostí souvisejících s 
informačními technologiemi. Schvalování 
strategického směřování SOA. Schvalování zásad 
správy SOA. 

Řídící výbor SOA Hlavní architekt SOA, Programový 
ředitel SOA, SOA obchodní sponzor 

Definuje budoucí strategické směřování a plán 
SOA. Monitoruje strategické směry SOA. Zajišťuje, 
aby zásady a postupy SOA přiměřeně a nezbytně 
přispívaly k celkové obchodní strategii organizaci. 
Kontroluje požadované výsledky a cíle. Poskytuje 
finanční prostředky a zdroje pro řízení SOA. 
Definuje zásady správy SOA. 

Správní rada EA Hlavní Enterprise Architect, 
Enterprise Architekti, Hlavní 
architekt SOA 

Definuje a rozvíjí portfolio služeb. Definuje a vyvíjí 
portfolio řešení SOA (architektura segmentů / 
domén). 

Správní rada SOA Business Architekti Zajišťuje dodržování norem a pokynů. Poskytuje 
konzultační činnosti k řízení služeb SOA. 

SOA Centrum Obchodní organizace, Hlavní 
architekt SOA Solution Architect, 
Konzultant organizačních změn, 
Testovací stratég, Vývojář 
softwaru, Projektové řízení, 
Management provozních procesů, 
Nástrojový stratég. 

Vizualizace obchodní organizace v organizaci. 
Spolupracují při vývoji plánu řízení SOA, 
přechodových plánů a principů správy věcí 
veřejných (SGVM). Definují a vývoj zpracování 
SOA, které řídí procesy a osvědčené postupy. 
Definují a vyvíjí procesy a postupy SOA. Určují, 
kde by měly být kontrolní body shody zařazeny 
do spravovaných procesů SOA. Definují a sledují 
metriky SOA napříč službami. Architektonická a 
integrační podpora napříč službami. Spouštějí 
organizační změny správy SOA. Vypracovávají 
spravované plány transformace SOA. Určují 
školicí a instruktážní plány SOA. Definují a ověřují 
změny procesu řízení projektu. Vybírají a 
implementují strategické nástroje pro správu 
SOA. 

Obchodní zástupci Projektový manažer, Business 
Architect, Procesní inženýr, 
Procesní garant 

Odpovídá za řešení z obchodního hlediska tím, že 
ospravedlňuje existenci služby. Určuje funkčnosti 
podnikových služeb. Komunikuje požadavky a 
identifikuje byznys služby pro každou doménu 
(agendu). Poskytuje informace o konkrétních 
požadavcích a identifikujte podnikové služby 
napříč organizací. Definuje priority požadavků. 
Vytváří návrhy služeb, které projdou procesem 
schvalování. 
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Organizační 
struktura 

Klíčové Role Odpovědnosti, činnosti 

Vývojový tým Projektový manažer řešení, 
Business analytici, Solution 
Architekti, Specialista řešení 
integrace, Provozní architekt, 
Vývojář, Testeři, Bezpečnostní 
architekt. 

Spravuje službu v konkrétní doméně. Navrhuje, 
vyvíjí, testuje, nasazuje, implementuje a dodává 
řešení SOA v rámci domény. Udržuje rozhraní 
služeb. Dodržuje standardy a pokyny služeb. 
Dokumentuje navrhnuté služby. 

Tým rozvoje služeb Správce služeb, Analytici služeb, 
Architekti služeb, Specialista na 
integraci služeb, Architekt 
provozních služeb, Vývojáři služeb, 
Testeři služeb, Bezpečnostní 
architekt služeb 

Stanovuje strategické cíle rozvoje služeb. 
Navrhuje specifické oblastí rozvoje služeb. 
Stanovuje priority a odhady potřebných zdrojů. 

Provoz IT v rezortu Databázový administrátor, 
Architekt síťové infrastruktury, 
Správce systému, Provoz 

Zajišťuje správu databázových služeb, zajišťuje 
služby síťové infrastruktury, správu systémů, 
služeb interního IT. Dodržuje předepsané 
provozní předpisy IT v rezortu. 

4.2 Role testování 

Projektové role dle ADM podílející se na realizaci integračních testů: 

Tabulka 7 Testovací role 

Klíčové Role Odpovědnosti, činnosti 

Test manažer Zastřešuje testovací proces a metodiku testování na projektu. Je garantem 
testovacích aktivit pro jednotlivé projekty. 

Test analytik (analytik testů) Pohybuje se v týmu na rozhraní mezi designéry, analytiky, odborníky na 
bezpečnost a projektovým nebo konfiguračním managementem. 
Zodpovědností analytika testů je návrh koncepce testování s ohledem na 
charakteristiku systému a typy požadavků. Test analytik následně specifikuje 
test scénáře, parametry automatizovaných testů, bezpečnostních testů, 
zátěžových testů, takovým způsobem, který umožní ověřit připravenost 
systému na akceptaci. 

Tester Pohybuje se v týmu na rozhraní mezi developery, analytiky, odborníky na 
bezpečnost a projektovým nebo konfiguračním managementem. 

Zodpovědností testera je ověřit, že implementace systému v dané verzi 
odpovídá specifikaci a splňuje definovaná kritéria kvality. 

Technical writer Zabezpečuje tvorbu uživatelské a instalační dokumentace softwarovému 
produktu. 

  



 

 
Strana 63 

ZPRACOVÁNÍ METODIK TVORBY NÁSTROJŮ PRO IMPLEMENTACI NÁRODNÍ STRATEGIE ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 

Resortní metodika rozvoje elektronického zdravotnictví 

 

5 Katalog, standardy a hodnocení kvality el. služeb 
Katalog služeb je soubor poskytovaných, připravovaných a zaniklých služeb rezortu. Níže jsou uvedeny definice 

katalogu služeb: 

 

- Katalog centrálních služeb el. zdravotnictví je velmi formální a konkrétní platforma, které striktně 

dodržuje definovaná pravidla a procesy. 

- „Katalog služeb je popis portfolia (nabídky) služeb poskytovatele včetně vlastností, kvality, dalších 

podmínek poskytnutí a ceny jednotlivých služeb.“ 

-  „Katalog IT služeb je seznam služeb, které poskytuje IT oddělení nebo IT dodavatel svým zákazníkům. 

Obsahuje seznam služeb a pro každou jednotlivou službu úroveň v jaké je poskytována“ 

5.1 Procesy a nástroje pro správu 

Procesy a nástroje pro správu katalogu služeb elektronického zdravotnictví budou postupně vznikat v součinnosti 

s externími subjekty (partnery). Cílem této spolupráce interních odborníků v rezortu a externích partnerů je přenést 

know-how, přebrat postupy a zapojovat interní odborníky pro správu katalogu služeb. Tohoto procesu vzdělávání 

a budování katalogu služeb by se měli zapojit klíčové zainteresované subjekty a osoby elektronického zdravotnictví. 

Jen tímto přístupem bude zajištěna shoda mezi požadavky a reálnými službami, bude existovat kontinuita při 

provozování služeb a možnost jejich budoucího rozvoje. 

 

Role a osoby zodpovědné za katalog služeb by měli evidovat a rozvíjet katalogy: 

◼ Katalog služeb – obsahuje detaily služeb poskytovaných zákazníkovi spolu se vztahy k business organizačním 
jednotkám a procesům, které tyto služby využívají. Jedná se o veřejně dostupný katalog pro koncové 
uživatele. 

◼ Technický katalog služeb obsahuje detaily služeb spolu se vztahy k podpůrným službám a konfiguračním 
položkám. Tyto informace nejsou veřejně dostupné z pohledu zákazníka a slouží primárně pro poskytovatele 
služeb 

5.1.1 Procesy správy katalogu 

Při správě katalogu služeb by měl rezort evidovat: 

◼ Projekty dodávající nové a měnící služby. 

◼ Tvorbu reportů využitelnosti a statistik služeb. 

◼ Tvorbu a aktualizaci harmonogramů. 

◼ Rozvíjet Knowledge base (bázi znalostí). 

◼ Řešit problémy a incidenty a změnové požadavky služeb. 

 

Katalog služeb by měl být podpořen aplikací (nástrojem) pro evidenci služeb, dashboardů, konfigurací a navázaných 

dokumentů. 

Z výše uvedeného vyplývá, že vybudovat katalog služeb s sebou pojí spoustu činností, znalostí a technologií. Je 

doporučeno do tohoto procesu zapojit velký počet osob složen z řad odborníků rezortu, tak z řad externích partnerů 

pro vybudování opravdu kvalitního katalogu (technického) služeb. Rezort by měl postupně zapojovat interní a 

externí subjekty dle daného harmonogramu akcí rozvoje katalogu. 
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NZIP v koordinační roli bude řídit vztahy s partnery , jehož součástí je právě i správa katalogu služeb podpořena IT 

prostředky (IT systém). 

 

  
Obrázek 26 Role, týmy a hlavní procesy řízení a správy Katalogu služeb eZdravotnictví dle standardu SOA Governance 

Pro zajištění katalogu služeb SOA Governance jsou nezbytné na straně rezortu vybudovat tým lidí, kteří se budou 

dělit na řídící tým SOA a Výkonný tým SOA. Jedná se o dvě kategorie osob: 

 

Řídící skupina SOA obsahuje role: 

◼ Manažer služeb VS – Manažerská role řídících procesů SOA, řídící role Komunikátora a Koordinátora, 
přijímající akty řídícího výboru SOA a řídící aktivity SOA Centra. 

◼ Správce systému SOA Governance – Role zodpovědná za správu systému pro řízení a výkon SOA. 

◼ Řídící výbor SOA – Definuje budoucí strategické řízení a plán SOA. Sleduje strategické řízení SOA. Zajišťuje, 
aby zásady a postupy SOA měly přiměřený a nezbytný přínos pro celkovou podnikovou strategii podnikání. 
Podporuje požadované výsledky a cíle poskytnutím finančních prostředků a zdrojů pro řízení SOA a SOA. 
Definuje zásady řízení SOA. 

 

Další role této skupiny nejsou pro nastartování procesů SOA Gov nezbytně nutné, budují se postupně s rozvojem 

služeb a zvyšováním požadavků konzumentů. Tyto role je rovněž možné zajistit pro úvodní fáze zavádění SOA Gov 

formou outsourcingu. 

◼ Koordinátor – zajišťuje koordinaci aktivit řízení a budování SOA Governance u poskytovatelů zdravotnických 
služeb (nicméně toto je doručená role pro řízení součinnosti s PZS). 

◼ Obchodní / řídící skupiny – nejvyšší rozhodovací činitelé pro rozhodnutí týkající se řešení SOA, služeb a 
podnikání a záležitostí souvisejících s IT. Schvalují strategické řízení SOA. Schvalují zásady správy věcí 
veřejných. 
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◼ Správní rada EA – Definuje a rozvíjí portfolio služeb. Definují a vyvíjí portfolio řešení SOA 
(segment/architektura domény). 

◼ Správní rada SOA – Zajišťuje soulad s normami a směrnicemi. Schvalování Výjimek a komunikace služeb 
s ostatními týmy. 

◼ SOA Centrum – Znázorňuje obchodní organizaci. Slouží k spolupráci při vývoji plánu řízení SOA, přechodových 
plánů a principů správy věcí veřejných (SGVM). Definici a vývoj zpracování SOA, které řídí procesy a 
osvědčené postupy. Definuje a vyvíjí spravované procesy SOA. Určuje, kde by měly být kontrolní body shody 
zařazeny do spravovaných procesů SOA. Definuje a sleduje metriky SOA napříč LOBs (KUV řízení SOA). 
Architektonická a integrační podpora. Iniciuje organizační změny správy SOA. Vypracovává spravované plány 
transformace SOA. Určuje školicí a instruktážní plány SOA. Definuje a ověřuje změny procesu řízení projektu. 
Vybírá a implementuje nástroje pro správu SOA. 

◼ Komunikátor – Role zajištující komunikaci informací o obsahu katalogu služeb el. zdravotnictví a strategickou 
komunikaci v oblastí IVC ve zdravotnictví. 

 

Druhá skupina Výkonný tým obsahuje tyto nezbytné role: 

 

◼ Plánovač služeb – Zajišťuje fázi plánování budování elektronických služeb zdravotnictví. 

◼ Návrhář služeb – Zajišťuje fázi návrhu elektronických služeb zdravotnictví. 

◼ Provoz IT v rezortu (již existuje) – Spravuje databáze síťovou infrastrukturu a systémy. Podporuje centrální IT 
funkce. 

 

A opět, další výkonné role nejsou při startu iniciativy SOA Governance nezbytně nutné: 

◼ Provozovatel služeb – Zajišťuje fázi provozu elektronických služeb zdravotnictví (tuto roli zastane tým Provoz 
IT v rezortu) 

◼ Obchodní zástupci – Odpovědný za řešení z obchodního hlediska odůvodňující existenci řešení a služeb a 
trvalý provoz zúčastněným stranám. Určuje funkčnost obchodních služeb. Sděluje obchodní požadavky a 
určuje služby pro jednotlivé domény. Sdílí informace týkající se konkrétních obchodních požadavků a 
Identifikuje obchodní služby SOA napříč organizačními službami. Stanovuje priority požadavků a služeb. 
Vytváří návrhy služeb, které by měly projít procesem financování. 

◼ Vývojový tým – Navrhuje, vyvíjí, testuje, nasazuje, provádí a doporučuje řešení SOA v rámci domény. Spravuje 
rozhraní na straně klienta pro služby. Dodržujte normy a pokyny. 

◼ Tým rozvoje služeb – Stanovuje strategické cíle rozvoje. Navrhuje specifické oblastí rozvoje. Stanovuje priority 
a odhady potřebných zdrojů. 

 

Výše uvedené nutné a volitelné skupiny osob, role a jejich zodpovědnosti se podílí na Řízení a Výkonu procesů 
SOA Governance (životní cyklus služeb). Cílem je postupné budování komplexního subsystému pro procesy řízení 
a výkonu správy katalogu služeb elektronického zdravotnictví dle metodických postupů a světově uznávaného 
standardu Open Group: SOA Governance Framework, nikoliv okamžité zavedení veškerých SOA Gov rolí spuštění 
Katalogu Služeb eZ. 
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Obrázek 27 aplikační vrstva Katalogu služeb elektronického zdravotnictví (KSeZ) a jeho nejbližšího okolí 

Z výše uvedených procesů a rolí zodpovídajících za vykonání těchto aktivit bude rezort využívat dvou základní 

aplikačních komponent Národní Zdravotnický Informační Portál (NZIP) a Katalog služeb elektronického zdravotnictví 

(KSeZ). O Interoperabilitu se bude starat Rezortní datové rozhraní (RDR). Na diagramu jsou i další systémy doplňující 

kontext SOA Governance.  

Národní Zdravotnický Informační Portál, zajišťuje vizuální rozhraní pro veřejnost, pacienty a pojištěnce, 

zdravotnické pracovníky, poskytovatele zdravotních služeb, pověřené osoby, správce provozu. 

S výhodou může být využit podruhé, jako prostředí pro řízení tvorby obsahu portálu, které zahrnuje procesy 

Strategické řízení NZIP, Zdroje a financování, Řízení vztahů s partnery, Vlastní proces tvorby obsahu NZIP, proces 

poskytování informací a zajištění technické správy a provozu. 

Třetím mocným opakovaným využitím portálu NZIP je jeho použití jako prostředí pro uživatele (role) SOA 

Governance, které potřebují komunikovat a spolupracovat napříč celým segmentem zdravotnictví. Většina týmů 

bude kooptována do týmů výkonu SOA governance z řad Poskytovatelů zdravotnických služeb, pověřených osob, 

dokonce i externích služeb. 

Proč by opět  nemohly využít existující prostředí portálu a výrazně snížit náklady na budování proprietárního UI pro 

tyto typy uživatelů? Bezpečný přístup, identifikaci a autentizaci, a potřebná oprávnění lze definovat, nastavit a 

monitorovat. Tyto role se nikdy nedostanou k citlivým zdravotnickým údajům pacientů, budou pouze plánovat, 

navrhovat, implementovat a rozvíjet služby elektronického zdravotnictví – pracovat s metadaty Katalogu Služeb 

eZdravotnictví (KSeZ), který je klíčovým subsystémem IDRR zajišťujícím správu služeb elektronického zdravotnictví 

dle navrženého mezinárodního standardu OpenGroup SOA Governance Framework. 

Tento subsystém (KSeZ)úzce komunikuje s NZIP a bude provozován za účelem vykonávání aplikačních funkcí: 

 

◼ Plánování služeb – Identifikace a analýza základních oblastí správy služeb pro její zlepšování. Stanovení cílů / 
plánu a konkrétní opatření pro navrhované přírůstky. Přechozí nasazené přírůstky jsou také hodnoceny z 
pohledu jejich potřebných zlepšení. Mezi základní aktivity v této fázi patří: 

◼ Posouzení vyspělosti poskytovaných služeb 

◼ Návrh vize a strategie pro oblast SOA řízení 

◼ Definice rozsahu SOA řízení 

◼ Stanovení principů SOA řízení 
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◼ Návrh služeb – Návrh Plánu modelu přechodu SOA řízení, který popisuje způsob naplnění cílů definovaných 
v plánovací fázi. Typické aktivity v této fázi jsou: 

◼ Popisy řídících postupů a souvisejících pokynů 

◼ Popisy řídících procesů a metrik 

◼ Popis organizace řízení SOA, rolí a odpovědností 

◼ Popisy artefaktů řídících procesů SOA 

◼ Popisy užité technologie pro správu SOA 

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

 

◼ Zavádění služeb – Ve fázi zavádění služeb dochází k implementaci přechodových plánů, včetně zavádění 
procesních, organizačních a technologických aspektů modelu řízení SOA. Hlavní aktivita této fáze je: Adopce 
artefaktů z fáze návrhu 

 

◼ Inovace a rozvoj služeb – Fáze inovace a rozvoje služeb zkoumá prostřednictvím vyhodnocení využívání 
Životních událostí pacienty a určení stupně Integrace poskytovatelů služeb vzájemnou shodu (korelaci). 
Zjištěné integrační nedostatky v pokrytí služeb a/nebo nové potřeby služeb pro pokrytí nových životních 
situací jsou postoupeny, po rozhodnutí o prioritách a za použití principů SOA, do fáze Plánování služeb. Pro 
vyhodnocení Zralosti integrace služeb lze použít Model zralosti integrace služeb Open Group (OSIMM), který 
specifikuje, jak se mají měřit úroveň integrace služby a jejich IT procesů a provozních systémů. Navíc tento 
model poskytuje návod, jak dosáhnout potřebné úrovně, které jsou nezbytné k realizaci výhod SOA řízení. 
Matice OSIMM má sedm rozměrů v sedmi stupních zralosti. Každá úroveň zralosti představuje jeden stupeň 
úrovně zralosti potřebné pro realizaci integrace dle SOA. OSIMM může být také použit jako model zralosti 
SOA. Zatímco mnoho technik a postupů SOA se používá k realizaci pouze klasického přístupu SOA, OSIMM 
záměrně zahrnuje nové a rozvíjející se techniky pro implementaci služeb, jako je cloud computing apod. 
Rozšiřitelnost rámce OSIMM je určena k tomu, aby poskytla metody pro rozšíření základního modelu OSIMM 
tak, aby obsahovala potřebné oblasti. 

 

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

◼ Sběr metrik z SOA řídícího procesu, 

◼ Sběr metrik z SOA řízených procesů, 

◼ Změna plánů pro řídící a řízené procesy. 

 

◼ Ukončení služeb – Aplikační funkce zajišťující fázi ukončení provozu služeb elektronického zdravotnictví. 
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Obrázek 28 Hlavní datové entity Katalogu služeb elektronického zdravotnictví (KSeZ) a vazby služeb na modely architektury eZdravotnictví 

Datově Katalog služeb eZ sestává z výše zobrazených hlavních datových objektů (pozn. Nejedná se o datový model, 

je to koncept zobrazující interakci tzv. super-entit). Klíčovým datovým objektem katalogu služeb je Registr služeb, 

který obsahuje byznysové, aplikační a technologické služby evidované v katalogu služeb eZ. Registr služeb má vazbu 

na Matici vazeb kontraktů mezi rolemi konzumentů a poskytovatelů služeb. Tato matice obsahuje vazby 

konzumentů a poskytovatelů navázanou na el. služby zdravotnictví uložené v Registru služeb a samostatnou vazbu 

kontraktů na ujednání o poskytování těchto služeb (SLA). Registr služeb a jeho obsah by měl být navázán logickými 

vazbami na prvky  v Repository  - katalogu a architektonických a procesních modelů (fialově označená vazba) 

 

Zavedení vazby mezi katalogem služeb eZ a repository architektury eZ dojde k významné a důležité synergii: 
Poskytované Služby eZdravotnictví budou mít adekvátní oporu v architektuře subjektů poskytujících zdravotní 
péči a architektura těchto subjektů bude reagovat na potřeby služeb eZdravotnictví – jejich Konzumenty. 

 

Touto obousměrnou vazbou dojde v praxi k naplnění klíčové myšlenky SOA Governance: 
Řízení architektury orientované na služby. 
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5.2 Standardy pro služby, pojmy, komunikaci a výměnu dat a komponenty architektury  

 

 
Obrázek 29 Aktéři, role, klientské systémy a služby Subsystému standardů elektronického zdravotnictví (SEZ) 

 

Standardy služeb jsou realizovány aktéry a rolemi zobrazené na diagramu Role SEZ – Systém standardů 

elektronického zdravotnictví. Veškeré role a aktéři jsou specializací právnické osoby, které mohou mít podobu: 

 

◼ Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZČR) 

◼ Národní centrum elektronického zdravotnictví (NCeZ) 

◼ Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) 

◼ Národní centrum pro medicínskou nomenklaturu a klasifikace (NCMNK), jako součást ÚZIS 

◼ Národní centrum pro Klinické Doporučené Postupy (NCKDP) 

 

Veškeré tyto osoby vystupují v rolích, které mají definovat a spravovat standardy elektronického zdravotnictví, 

podpořenou aplikačními prostředky.   
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Obrázek 30 Aplikační vrstva subsystému Standardy elektronického zdravotnictví (SEZ) 

Standardy elektronického zdravotnictví (SEZ) je aplikační komponenta, která zajišťuje služby pro správu standardů 

elektronického zdravotnictví. Standardy eZdravotnictví jsou aplikačně podpořeny těmito moduly: 

 

◼ Serverové nástroje tvorby architektury a podpory certifikace – Zajišťuje centrální repozitory rezortu 
zdravotnictví 

◼ Serverové nástroje tvorby pojmů eZdravotnictví – Zajišťuje tvorbu a užití taxonomie a ontologie eZ. 

◼ BE Executive Information System (EIS) - Koncepční, strategické a metodické řízení tvorby standardů eZ. 

◼ BE Vocabularies and Standards Management System (VSMS) - Funkce tvorby a evidence standardů pro role, 
procesy, aplikace, formáty dat, protokoly a rozhraní elektronické komunikace. 

◼ Serverové nástroje tvorby modelů EA – tvorba a užití architektury elektronického zdravotnictví. 

◼ BE Enterprise Architecture Management System (EAMS) - Funkce tvorby a užití modelů architektury 
elektronického zdravotnictví. 

 

A aplikačními funkcemi: 

◼ Funkce pro tvorbu a užití modelů architektury elektronického zdravotnictví, 

◼ Funkce pro tvorbu a evidence standardů pro role, procesy, aplikace, formáty dat, protokoly a rozhraní 
elektronické komunikace, 

◼ Funkce koncepčního, strategického a programového řízení elektronizace zdravotnictví. 

 

Vpravo na schématu je vidět integrovaný Systém evidence klinických doporučených postupů, který používá  
typizaci, pravidla a vytváří postupně nestrukturovanou bázi dat pro sdílení nejlepších klinických postupů založených 
na principech a pravidlech (Evidence Based Medicine).  
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5.3 Hodnocení kvality poskytovaných služeb eZdravotnictví 

 
Obrázek 31 Role hodnotící indikátory a kvalitu poskytovaných služeb eZdravotnictví (IKZ) 

 

Role zajišťující služby postupů, výkonů a řízení jsou uvedeny na diagramu výše. Všechny uvedené role využívají 

aplikační komponenty „NZIP“ pro přístup k rozhraní pro hodnocení služeb poskytovatelů péče, ale i hodnocení 

služeb elektronického zdravotnictví – oddělené, ale i ve vzájemných souvislostech a následnou schválenou 

publikaci těchto výsledků hodnocení prostřednictvím portálu NZIP pro Veřejnost, Pacienty, Poskytovatele 

Zdravotnických služeb, Zdravotnické pracovníky a Pověřené osoby. 

 

 
Obrázek 32 Aplikační komponenta IKZ a její datové entity potřebné pro definici indikátorů a sledování výkonnosti služeb 
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Subsystém IKZ zajišťuje hlavní aplikační služby, které využívá portál NZIP: 

◼ Definice stromu ukazatelů a hodnot a  

◼ Srovnání kvality a bezpečí zdravotnických služeb. 

◼ Poskytování agregovaných provozních dat PZS. 

 
Subsystém IKZ je nutné integrovat na Rezortní datové rozhraní (RDR), protože je potřeba, aby subsystém Katalogu 

služeb elektronického zdravotnictví (KSeZ) byl v souladu se systémem IKZ a mohly systémy navzájem komunikovat 

prostřednictvím integrační platformy. Katalog obsahuje elektronické služby, jejichž výkonnost se má kvalitativně 

vyhodnotit v IKZ -  a obráceně: z IKZ budou poskytovány kvalitativní informace o službách … bude tak mapována 

kvalita na výkonost/kvantitu elektronických služeb. Tyto informace jsou klíčové pro další rozhodování o osudu 

služeb: udržet je, rozvíjet je, nebo je ukončit?  A samozřejmě dávají impuls pro vznik zcela nových služeb, po 

kterých je poptávka nebo aktivity rozvoje klinických postupů či telemedicíny vyvolávají potřebu zcela nových 

elektronických služeb. 

Nedílnou součástí IKZ jsou také subsystémy Modul pro hodnocení bezpečí, kvality, dostupnosti a efektivity 

poskytovaných služeb zdravotní péče, který je naznačen bílou barvou a jenž bude úzce integrován na stávající 

analytické systémy ÚZIS, prostřednictvím kterého se do ÚZIS dostanou data o elektronických službách a zpět 

informace o kvalitě služeb zdravotní péče a tyto vzájemně provázaní informace (se po zpracování v IKZ) dostanou 

na portál NZIP ke svým odběratelům. 

Konečně je na schématu uveden  modul pro sběr provozních a výkonnostních dat poskytovatelů zdravotní péče. 

Tyto dva moduly IKZ uchovávají Analytická – kvalitativní data hodnocení ukazatelů zdravotních služeb a provozní a 

Výkonnostní – kvantitativní data poskytovatelů el. zdravotnických služeb. 

5.4 Obecné předpoklady a vlastnosti služeb 

Níže je uvedeno 11 hlavních bodů, které by měly být splněny nebo naplněny při tvorbě návrhu služeb pro katalog 

služeb: 

 

◼ Definovat přínosy řešení a možné úspory v oblasti návrhu a implementace nových procesů a služeb. 

◼ Funkcionality, nástroje a postupy umožňující rychlý a efektivní vývoj a rozvoj procesů a služeb. 

◼ Způsob zajištění kvalitní a dostupné dokumentace nezbytné pro návrh a rozvoj procesů a služeb. 

◼ Jaké adaptéry, nástroje a metody řešení podporuje v rámci integrace systémů, aplikací a služeb. 

◼ Obecný princip zabezpečení řešení a údržby bezpečnostních standardů s ohledem na výskyt nových 
bezpečnostních hrozeb. 

◼ Přístup k monitoringu řešení a možnosti spolupráce s externími monitoring systémy. 

◼ Jakým způsobem řešení podporuje opakovanou využitelnost komponent služeb, jak je zajištěna 
informovanost architektů a vývojářů o dostupných komponentách a funkcionalitách. 

◼ Jak probíhá návrh nových služeb a jaká úroveň znalostí (případně role) je pro návrh vyžadována. 

◼ Koncept řešení, základní funkcionality a způsob integrace služeb. 

◼ Jak řešení vyhovuje požadavku na možnost budoucí průběžné implementace agendových systémů, jak řešení 
podporuje souběžnou práci více dodavatelů procesů, resp. dodavatelů agentových systémů. 

◼ Nástin směru dalšího rozvoje řešení v následujících letech. 
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5.5 Technologie SOA 

SOA je založena na službách, které si posílají zprávy. V současné době se při implementaci principů SOA nejčastěji 

využívá standardu webových služeb. Tím, že je architektura řešení navržena pomocí SOA a webových služeb, 

navržené řešení bude založeno na široce uznávaných a využívaných standardech (REST, XML, SOAP, WSDL). 

SOA preferuje volnou vazbu (loose coupling) mezi aplikacemi, jejím základním východiskem je důraz na minimální 

množství informací sdílených mezi aplikacemi. Aplikace nesdílejí prvky interní implementace (databázové schéma, 

business logiku, uživatelské rozhraní), ale služby. 

Nabízené řešení by mělo obsahovat standardní prostředky (např. adaptéry) pro integraci potřebných systémů, které 

lze jednoduše využívat a které tak není nutné implementovat vlastními nástroji. Díky tomu je implementace nových 

agend a služeb rychlá, efektivní a bezpečná. 

Při implementaci se musí dbát na to, aby vystavené služby i agendy byly tvořeny z dílčích atomických komponent, 

které je možné opakovaně využívat/volat ve více modulech. Tím dochází ke zrychlení implementace nových služeb, 

snižují se rizika opakovaného zavlečení chyby a v neposlední řadě se také snižují náklady. 

Pro správný rozvoj systému je klíčová kvalitní dokumentace služeb. Seznam služeb musí být evidován v katalogu 

služeb. V něm musí být uchovávány informace o všech implementovaných službách, s případnými odkazy na modely 

těchto služeb. 

5.5.1 Vlastnosti SOA Platformy 

Hlavní vlastnosti a důvody pro používání SOA platforem jsou následující: 

◼ Kompletní unifikované vývojové a modelovací prostředí pro vývoj procesů, kompozitních aplikací, služeb a 
Workflow, 

◼ Aplikační vrstva pro běh business procesů BPEL, BPM, 

◼ Integrační vrstva pro zapojení dalších systémů/adaptérů pro: 

◼ WS – webové služby (SOAP/XML/REST), 

◼ DB – relační databáze připojené prostřednictvím ovladače, 

◼ FTP – souborové systémy prostřednictvím protokolu FTP, 

◼ File – lokální souborový systém, 

◼ LDAP – adresářové systémy prostřednictvím protokolu LDAP. 

◼ Vrstva Enterprise Service Bus, 

◼ Monitorovací nástroj, 

◼ Nástroje pro řízení životního cyklu služeb. 

 

Provázanost těchto komponenty/funkcionalit zajišťuje větší přehlednost při analýze využití dílčích komponent a 

jejich vzájemných závislostí. Komponenty by měly být při orchestraci volatelné i z jiných vrstev než jen z té, na které 

komponenta primárně běží. Tím se zvyšuje opakovatelnost využití komponenty. 

Výhodou integrované platformy je možnost centrálního monitoringu všech klíčových vrstev a jednotný způsob 

zabezpečení. Monitorovat se musí řada vlastností, jako např. nastavit různé úrovně monitoringu, sledovat plnění 

SLA a definovat akce, které se vykonají při (ne)splnění definovaných podmínek. 

Součástí řešení SOA platformy by měl být i systém pro řízení kompletního životního cyklu služeb od plánování až po 

nasazení. Ke službě by měla být evidována různá metadata (součást katalogu služeb) a její závislosti (služby) na jiné 

části architektury SOA. 

  



 

 
Strana 74 

ZPRACOVÁNÍ METODIK TVORBY NÁSTROJŮ PRO IMPLEMENTACI NÁRODNÍ STRATEGIE ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 

Resortní metodika rozvoje elektronického zdravotnictví 

 

6 Praktická doporučení pro tvorbu služeb  

6.1 Koncept řešení 

Kombinací produktů je možno vytvoří stabilní základ systému pro tvorbu a správu služeb tak, aby splnil veškerá 

očekávání organizace. Použitím moderních technologií by mělo být zaručena jednodušší možnost dalšího budoucího 

rozvoje. Architektura systému tvorby a správy služeb by měla být navržena tak, aby bylo možné řešení i v budoucnu 

dále rozšiřovat a rozvíjet v závislosti na požadavcích organizace. 

6.1.1 Základní principy 

V rámci analytické fáze musí být vytvořena metodika pro návrh procesů a služeb agendových systémů. Díky tomu 

budou vytvářeny jednotné analytické výstupy (například modely služeb v SoaML, BPMN diagramy, Use Case), které 

budou sloužit vývojářům jako plnohodnotné podklady pro vývoj procesů a služeb. Tyto výstupy (modely) musí být 

detailně dokumentovány a uchovávány v jednotném úložišti (repozitory) ve vhodné struktuře tak, aby byly 

analytikům i vývojářům snadno dostupné v přehledné podobě. Use Case by měly odrážet strukturu požadavků. 

Základem je mít dobře popsané a specifikované požadavky, které se váží na konkrétní use case a realizuje 

požadavek.  

Agendové aplikace musejí být navrhovány tak, aby se skládaly z procesů a služeb, které budou v maximální možné 

míře znovupoužitelné ve více agendových aplikacích. Dílčí služby musejí mít jasně definované rozhraní a je možné 

je samostatně vystavit na servisní sběrnici (Enterprise Service Bus), díky čemuž jsou snadno a transparentně 

dostupné pro různé agendové systémy. Řízení celého životního cyklu architektury SOA, procesů a služeb je vhodné, 

když je podpořeno nástrojem, prostřednictvím kterého je zajištěna informovanost architektů a vývojářů o 

dostupných komponentách, jejich stavu a funkcionalitě. 

Tyto principy zjednodušují a standardizují návrh, vývoj a provoz systémů. Technologie pak umožní snadné nasazení 

implementovaných dílčích agendových systémů. Pokud se nasazují na sobě nezávislé agendové systémy, je jejich 

nasazení na sobě také nezávislé a je možné je nasazovat i souběžně. 

6.1.1.1 Model požadavků 

Model požadavků je vytvořen v UML. Jednotlivé požadavky mohou být seskupovány do skupin (balíků) podle oblastí 

funkcionality. Požadavky mohou tvořit i složitější strukturu. Do pole krátký popis požadavku. 

 

 
Obrázek 33 Struktura požadavků 

 req Strukura požadav ků

Oblast požadav ků 1 Oblast požadav ků 2

Požadavek 1

Požadavek 2

Požadavek 3

Požadavek 4

Požadavek 5
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Prvky modelu požadavků jsou využívány v dalších diagramech ke znázornění toho, kterým prvkem systému je 

požadavek uspokojen. Příklad znázornění splnění požadavků pomocí use case (případem užití). 

 

 
Obrázek 34 Vazba požadavek a use case 

 

6.1.1.2 Procesní model 

Procesní specifikace je popsána pomocí business proces modelů v notaci Business Process Modeling Notation (dále 

také jen BPMN). 

 

BPMN je standard pro modelování business procesů (Business Process Modeling – BPM) a poskytuje prostředky pro 

grafickou notaci pro specifikaci business procesů v diagramech business procesů (Business Process Diagram – BPD). 

Cílem diagramu business procesu v notaci BPMN je vyjádřit průběh procesu grafickými symboly ve formě 

srozumitelné pro člověka, a přitom umožnit snadný převod diagramu například do jazyka BPML, který je 

srozumitelný aplikacím. 

 

V následující tabulce jsou vyjmenovány hlavní prvky jazyka BPMN a popsána jejich stručná definice a způsob jejich 

použití. Grafické symboly odpovídají implementaci v produktu Enterprise Architect firmy Sparx Systems. 

 

  

 uc Požadavek realizovaný případem užití

Případ užití

Požadavek
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Tabulka 8 Popis BPMN syntaxe 

Objekt Definice / Použití 

Proces 

 

Proces lze definovat například jako stanovený sled činností 
prováděných za definovaným účelem. 

Podproces 

 

Stanovený sled činností prováděných za definovaným účelem, 
tento sled aktivit je ovšem součástí jiného procesu (nebo je 
vhodné jej takto vyjádřit). 

Aktivita 

 

Základní stavební element procesu, znázorňuje elementární 
činnost v rámci procesu. Lze ji doplnit značkou uvnitř symbolu 
znázorňující typ podle specifikace BPMN (aktivita může být 
například obecná, opakující se, násobná či kompenzační). 

Počáteční (startovací) událost

 

Událost, kterou proces začíná, například zpráva, pravidlo, čas. 
Důvod startu procesu může být znázorněn značkou uvnitř 
symbolu události. Každý proces musí mít nejméně jednu 
počáteční událost. 

Značení druhu události značkou uvnitř symbolu události: 

 

Průběžná událost 

    

Podstatná událost přímo ovlivňující proces v jeho průběhu, 
například očekávání zprávy nebo stanovená lhůta. Specifikace 
může být znázorněna značkou uvnitř symbolu události. 

Procesy mohou být spolu provázány také průběžnou událostí, 
nejen počáteční nebo koncovou. 

Koncová událost 

     

Událost, kterou proces končí a která je spojená s výsledkem 
procesu, například zpráva nebo chyba. Konkrétní specifikace 
může být znázorněna značkou uvnitř symbolu události. Každý 
proces musí mít nejméně jednu koncovou událost. 

Značení dalších druhů událostí (některé jsou uvedeny v hesle 
Počáteční událost) značkou uvnitř symbolu koncové události: 
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Brána 

     

Znázorňuje v rámci procesu místo, v němž dochází k větvení 
(nebo spojení větví) a vyjadřuje obvykle i druh větvení: 

XOR – běh procesu pokračuje právě jednou odchozí větví. 

OR – běh procesu pokračuje jednou nebo více odchozími 
větvemi najednou. 

AND – běh procesu pokračuje všemi odchozími větvemi 
najednou. 

Komplexní – podmínky běhu procesu nelze vyjádřit pomocí výše 
uvedených větvení nebo je nutno použít bránu pro sloučení více 
než jednoho větvení. 

 

Značení druhu větvení značkou uvnitř symbolu brány: 

 

Bazén (pool) 

 

Element logicky organizující činnosti. Obvykle bývá používán pro 
znázornění nadřazeného procesu, který je diagramem 
zpodrobňován. Komunikace mezi bazény se vyjadřuje formou 
posílání zpráv. 

Dráha (swim line) 

 

Element logicky organizující činnosti uvnitř bazénu. Obvykle 
bývá používán pro znázornění role zodpovědné za vykonání 
přiřazených činností. Alternativně používané názvy: dráha 
odpovědnosti, swim line, line. 
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Artefakt 

 

Znázorňuje důležitý fyzický objekt (například dokument), který je 
použitý v rámci činnosti nebo je výsledkem dané činnosti. 
S příslušným objektem se spojuje pomocí asociace (viz dále 
v tabulce). 

Seskupení 

         

Umožňuje znázornit logické seskupení elementů v rámci 
diagramu a tím zpřehlednit zápis pro čtenáře. Logicky seskupené 
a pojmenované elementy se nacházejí uvnitř obdélníku. 

Poznámka 

 

Komentář ke stavu, průběhu procesu apod., poskytuje 
dodatečné informace, které jsou přínosné pro pochopení detailů 
dané aktivity nebo průběhu procesu. K objektu je přiřazován 
pomocí asociace (viz dále v tabulce). 

Sekvenční tok 

    

Vyjadřuje následnost prvků v rámci procesu, pořadí, v jakém 
budou aktivity vykonávány. Je-li výchozím objektem brána, 
obsahuje značka sekvenčního toku i podmínku průchodu. 

Tok zpráv 

        

Slouží k vyjádření přenosu zpráv mezi entitami popisovaného 
procesu. 

Asociace 

      

Přiřazuje texty a datové objekty k entitám diagramu. 
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6.1.1.2.1 Příklady použití BPMN diagramů v resortu zdravotnictví 

6.1.1.2.1.1 Autentizace Informačního systému poskytovatele zdravotních služeb vůči centrálním službám 

elektronického zdravotnictví 

 
Obrázek 35 BPMN diagram Autentizace IS PZS 

 

Popis diagramu 

Diagram zachycuje proces autentizace ošetřujícího lékaře s využitím informačního systému poskytovatele 

zdravotních služeb. 

Tento proces je podmínkou pro všechny uživatelské scénáře, při kterých zdravotnický pracovník přistupuje ke 

službám elektronického zdravotnictví prostřednictvím svého IS PZS. 

Postup: 

◼ Ošetřující lékař zvolí autentizační metodu (jméno/heslo, OTP, čipová karta, ...) pro přístup k IS PZS 

◼ Ošetřující lékař zadá přístupové údaje 

◼ IS PZS ověří lékaře 

◼ IS PZS se autentizuje definovaným prostředkem ke službám IDRR 

◼ IDRR ověří autentizaci IS PZS v IAM 

◼ IS PZS poskytne metadata pro ověření přístupových oprávnění (ID lékaře, úroveň záruk) - ID PZS se bere z 
IAM při autentizaci 

◼ IDRR autorizuje dle metadat IS PZS a ošetřujícího lékaře k přístupu ke službám eZ (ověření probíhá v IDRR 
IAM) 

◼ IDRR vytváří autorizační token pro přístup ke službám eZ 

◼ IS PZS a ošetřující lékař je autorizován pro přístup ke službám eZ přes IDRR 
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6.1.1.2.1.2 Autentizace lékaře vůči NCPeH 

 
Obrázek 36 BPMN diagram Autentizace vůči NCPeH 

 

Popis diagramu: 

Diagram zachycuje přístup ošetřujícího lékaře ke službám NCPeH. Tento proces je podmínkou pro uživatelský scénář 

přístupu ke službám NCPeZ (česky NKMeZ) prostřednictvím svého IS PZS. 

 

Pro přístup PZS ke službám EZ, musí být splněny tyto podmínky: 

◼ Pracoviště poskytovatele je připojené k internetu. 

◼ PZS používá certifikovaný SW pro přístup k centrálním službám EZ (certifikaci vydává MZČR nebo pověřená 
instituce a prokazuje, že daný systém je způsobilý pro napojení na služby EZ). 

◼ PZS je registrovaný v ARPZS. 

◼ PZS a jeho systém je bezpečně propojen s IDRR. 

◼ PZS byl schválen pro přístup k IDRR a je evidován v IDRR (IAM). 

 

Postup pro zajištění přístupu ke službám NCPeH prostřednictvím informačního systému poskytovatele: 

◼ Ošetřující lékař v systému, se kterým pracuje (NIS nebo ambulantní systém) zvolí autentizační metodu 
(jméno/heslo, OTP, čipová karta, ...) pro přístup k IS PZS. 

◼ Ošetřující lékař zadá přístupové údaje dle zvolené autentizační metody. 

◼ IS PZS ověří přihlašovaného lékaře. 
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◼ IS PZS se autentizuje definovaným prostředkem ke službám IDRR (typicky systémovým autentizačním 
prostředkem). 

◼ IDRR ověří autentizaci IS PZS vůči IAM (tedy ověří, že autentizační prostředek je platný a že je danému 
poskytovateli povolen přístup ke službám elektronického zdravotnictví) 

◼ IS PZS poskytne metadata pro ověření přístupových oprávnění (ID lékaře z ARZP, úroveň záruk ve smyslu 
úrovně zabezpečení osoby, která přistupuje k IS PZS). Identifikace PZS se bere z IAM při autentizaci. 

◼ IDRR autorizuje dle metadat IS PZS a ošetřujícího lékaře k přístupu ke službám eZ (ověření probíhá v IDRR 
IAM). 

◼ IDRR vytváří autorizační token pro přístup ke službám eZ. 

◼ IS PZS a ošetřující lékař je autorizován pro přístup ke službám eZ přes IDRR. 

◼ Ošetřující lékař žádá o přístup ke službám NCPeH ve svém systému (IS PZS). 

◼ IS PZS volá službu IDRR pro přístup k NCPeH. 

◼ IDRR ověří přístup IS PZS a lékaře ke službám NCPeH. 

◼ V případě, že je přístup povolen volá IDRR prostřednictvím svého resortního datového rozhraní službu NCPeH. 

◼ NCPeH poskytne službu/data ošetřujícímu lékaři. 

 

6.1.1.2.1.3 Přístup ošetřujícího lékaře ke službám elektronického zdravotnictví prostřednictvím Národního 

zdravotnického informačního portálu (NZIP) 

 
Obrázek 37 BPMN diagram Přístup k NZIP přes NIA 
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Popis diagramu: 

Digram zachycuje přístup ošetřujícího lékaře ke službám elektronického zdravotnictví prostřednictvím Národního 

zdravotnického informačního portálu (NZIP). 

Národní zdravotnický informační portál obsahuje veřejně dostupné informace. Vedle veřejně dostupných informací 

obsahuje sekci pro pacienty, kterou mohou využívat pouze autentizované a autorizované osoby (tedy pacient nebo 

jeho zmocněný zástupce). Vedle sekce pro pacienty obsahuje NZIP zabezpečenou sekci pro zdravotnické pracovníky. 

V této sekci jsou zpřístupněny služby elektronického zdravotnictví. K těmto službám je vyžadována autentizace a 

autorizace. 

Jednotlivé služby NZIP pro zdravotnické pracovníky mají různé požadavky na prokázání totožnosti zdravotnického 

pracovníka. Některé služby vyžadují úroveň záruk, že ke službě opravdu daný zdravotnický pracovník, značnou 

(například zobrazení dat z objednávkového systému), jiné vyžadují vysokou. Vysoká úroveň záruk (definována v 

souladu nařízením eIDAS) definuje podmínky na registraci osoby, na autentizační prostředky, na zneplatňování 

prostředků, bezpečnost systému tak, aby byla zaručena vysoká (nejvyšší) úroveň záruk, že přihlašovaná osoba je 

opravdu tou osobou, za kterou se vydává.  

 

Pro autentizaci zdravotnického pracovníka ke službám NZIP bude možné využít Národní identitní autoritu (NIA), 

někdy též eIdentita.cz. NIA umožňuje přihlášení s úrovní záruk "značná", tedy například s využitím Jméno/heslo/OTP 

i s úrovní záruk "vysoká". V tomto případě požadavky na tuto úroveň splňuje eOP. 

Ministerstvo zdravotnictví nebo jím pověřená instituce stanoví minimální úroveň záruk pro každou službu 

zprostředkovanou na NZIP. NZIP a další služby EZ ověří, že osoba se přihlašuje alespoň s požadovanou úrovní záruk. 

V případě, že zdravotnický pracovník, bude chtít využívat zabezpečené služby NZIP s využitím přihlášení přes NIA, 

musí: 

◼ Pro služby, které to budou vyžadovat vlastnit prostředek splňující podmínky vysoké úrovně záruk (typicky 
hardwarový prostředek pro umožnění více faktorové autentizace). 

◼ Musí mít vytvořen profil v NIA. 

◼ Musí být registrovaný v ARZP (pro ověření, že osoba je zdravotnický pracovník). 

◼ Musí mít oprávnění pro přístup ke službám elektronického zdravotnictví (nebyla mu zakázána praxe, má 
požadovanou odbornost, případně pověření za poskytovatele zdravotních služeb). 

 

Tento proces je podmínkou pro uživatelský scénář přístupu ke službám elektronického zdravotnictví 

prostřednictvím NZIP s využitím Národní identitní autority (NIA). 

 

Postup: 

◼ Ošetřující lékař přistupuje do zabezpečené sekce Národního zdravotnického informačního portálu (NZIP). 

◼ NZIP přesměruje uživatele na Národní identitní autoritu, kde má uživatel provést autentizaci. 

◼ Na NIA uživatel zvolí autentizační metodu (jméno/heslo, OTP, čipová karta, ...) s patřičnou úrovní záruk 
(značná nebo vysoká). 

◼ Ošetřující lékař zadá přístupové údaje k požadované autentizační metodě. 

◼ NIA provede autentizaci prostřednictvím zvolené autentizační metody. 

◼ V případě úspěšné autentizace předává informace o přihlášené fyzické osobě do NZIP. 

◼ NZIP pomocí služby IDRR provede ztotožnění fyzické osoby vůči datům, které vede (ARZP a IAM). 

◼ V případě, že je fyzická osoba ztotožněna provede se autorizace (ověření přístupu osoby ke službám 
elektronického zdravotnictví). 
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◼ Uživatel vyvolá službu NZIP a NZIP volá službu IDRR. 

· IDRR autorizuje volání a v případě, že je osoba autorizována poskytuje data a služby elektronického 

zdravotnictví. 

6.1.1.2.1.4 Úpravy Registrů PZS – Založení poskytovatele zdravotních služeb 

 
Obrázek 38 BPMN diagram Registry PZS – primární úpravy 

 

Popis diagramu: 

Založení Poskytovatele zdravotních služeb 

Oprávnění k poskytování zdravotních služeb je upraveno zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách: 

§ 15 Působnost správních orgánů 

(1) O udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb rozhoduje 

a) krajský úřad, v jehož správním obvodu je zdravotnické zařízení, v němž budou zdravotní služby poskytovány, 

b) Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo spravedlnosti, jde-li o zdravotní služby poskytované ve zdravotnických 

zařízeních zřízených těmito ministerstvy, s výjimkou oprávnění podle § 16 odst. 2, nebo 

c) Ministerstvo vnitra, jde-li o zdravotní služby poskytované ve zdravotnických zařízeních zřízených tímto 

ministerstvem nebo ve zdravotnických zařízeních zřízených Úřadem pro zahraniční styky a informace nebo 

Bezpečnostní informační službou, s výjimkou oprávnění podle § 16 odst. 2. 

V Národním i Autoritativním registru bude evidovány všechny relevantní subjekty, tedy i PZS zřizované 

Ministerstvem Obrany, Spravedlnosti a Vnitra. Jediným rozdíl bude v publicitě záznamů. 
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Proces předpokládá, že správnímu úřadu byla doručena písemná žádost fyzické nebo právnické osoby, uživatel 

správního úřadu je řádným způsobem přihlášen k centrálním službám IDRR (komponentě NRPZS), v katalogu 

formulářů IDRR jsou k dispozici příslušné formuláře ve variantách pro fyzickou a právnickou osobu, IDRR obsahuje 

příslušné číselníky v aktuální verzi. 

 

Uživatel do formuláře vyplní údaje ze žádosti: 

◼ v případě žádosti fyzické osoby služba IDRR ověří údaje v registru ROB (případně CIS); 

◼ v případě žádosti právnické osoby, kde žádost obsahuje IČO žadatele, tj. subjekt je již založen v ROS, služba 
IDRR ověří údaje v ROS; 

◼ pokud žádost právnické osoby IČO neobsahuje, předchází procesu založení PZS proces založení subjektu do 
ROS. 

 

Uživatel vyplněnou žádost ukládá do NRPZS, žádost je formálně kontrolována. Pokud jsou vypořádány formální 

nedostatky žádosti, je službou NRPZS vygenerován záznam pro aktualizaci autoritativního registru ARPZS a záznam 

je uložen. 

 

Po založení nového PZS obdrží uživatel správního úřadu notifikaci o založení nového PZS do ARPZS. V případě chybné 

žádosti v průběhu procesu dostává uživatel informace o chybových stavech tak, aby mohl žádost opravit/doplnit a 

nový PZS mohl být úspěšně založen. 

 

V diagramu je modelována i aktualizace obou registrů, ke které dochází v případě změn v základních registrech, ke 

kterým z různých příčin dochází. Změny je potom třeba propagovat do rezortních autoritativních registrů a odtud 

synchronizovat AIS – úložiště NRPZS. 

Synchronizace dat "ISZR – rezortní datové zdroje" je řízena časovým parametrem, v obou registrech (ARPZS i NRPZS) 

se příslušné údaje aktualizují bez následné notifikace primárním editorům i bez notifikace oprávněným uživatelům 

PZS. 
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6.1.1.2.1.5 Úpravy Registrů ZP – Založení zdravotnického profesionála 

 
Obrázek 39 BPMN diagram Registry ZP – primární úpravy 

Popis diagramu: 

Založení zdravotnického profesionála: Neveřejný registr obsahuje údaje o veškerých zdravotnických pracovnících, 

kteří poskytují zdravotní služby. 

Národní registr zdravotnických pracovníků je legislativně ukotven v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, 

§ 76 a § 77.  

Výčet povolání, které jsou zdravotnickými pracovníky vykonávány, je uveden v zákonech:  

č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a v prováděcích předpisech tohoto zákona.  

č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k 

výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a v prováděcích předpisech tohoto zákona. 

 

Primárním editorem záznamů do NRZP jsou subjekty definované v §77 výše uvedeného zákona – vzdělávací 

instituce (školy) a Ministerstvo zdravotnictví (pro cizince, kteří žádají o uznání odborné způsobilosti a specializované 

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání). 
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Záznamy bude možné vkládat 

◼ využitím elektronického formuláře NRZP, pro vkládání jednotlivých záznamů oprávněným uživatelem 

◼ pomocí webové služby NRZP 

◼ dávkově nahráním souboru záznamů do NRZP prostřednictvím funkcionality Centrálního úložiště dávek (CÚD) 

 

Ve všech variantách příjmu záznamu NRZP nejprve jednotlivě kontroluje formální správnost přijatého záznamu, 

pokud jsou přijatá data chybná, je vystaven chybový protokol a zadavateli dat je odeslána notifikace k opravě. 

Formálně správné záznamy jsou ztotožněny vůči ROB, RUIAN, CIS. Příslušná data jsou převzata z těchto referenčních 

zdrojů. 

Prověřenými záznamy je aktualizován Národní registr zdravotnických pracovníků, jsou doplněny vazební údaje z 

registru poskytovatelů zdravotních služeb. 

Z nových záznamů v NRZP je generována dávka záznamů pro ARZP, tento autoritativní zdroj je bezprostředně 

aktualizován, záznamům je doplněno rezortní UID, které bude využíváno všemi systémy, které se budou na ARZP 

odkazovat. 

Po aktualizaci ARZP je vytvořena notifikační zpráva, která je odeslána příslušným editorům nových záznamů 

(uživatelé či jejich IS). 

Dalším procesem popsaným v tomto diagramu je standardní aktualizace rezortního datového zdroje změnovými 

údaji z relevantních základních registrů. Vstupem ze strany NRZP (editor registru ARZP) je požadavek s určením data 

a času, od kdy jsou změny v ZR požadovány. ISZR vygeneruje dávku změnových záznamů, ARZP záznamy přijme a 

aktualizuje údaje ARZP a následně v NRZP. Po úspěšné aktualizaci je v AIS NRZP uložena časová značka právě 

proběhlé aktualizace, která bude použita při příštím volání služby. 

 

6.1.1.2.1.6 Úpravy Registrů ZP – editace ze strany sekundárních editorů 

 
Obrázek 40 BPMN diagram Registry ZP – sekundární úpravy 

 

Popis diagramu: 
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Zadávání aktualizačních údajů ARZP prostřednictvím služby NZIP pro oprávněné uživatele z řad sekundárních 

editorů (vzdělávací instituce, poskytovatelé ZS v rozsahu svých zaměstnanců, zdravotničtí pracovníci v rozsahu 

vlastní osobou spravovaných údajů, zdravotní pojišťovny, správní orgány apod. Jednotlivé role a jejich oprávnění k 

funkcím a rozsahu záznamů jsou předmětem správy uživatelů IDRR v souladu s legislativou a dalšími předpisy. 

 

Přístup oprávněného uživatele k funkcím NZIP je ověřen prostřednictvím NIA, uživatel si v rámci oprávnění vybírá z 

nabízených záznamů NRZP, zaznamená změnové údaje či nové údaje doplní. Formulář využívá u všech relevantních 

údajů výběr z číselníků, aby byla data dobře analyzovatelná a statisticky vytěžitelná. 

 

Aktualizované údaje jsou uloženy do editačního AIS NRZP, stejnými daty je bezodkladně aktualizován ARZP. Každá 

transakce je logována, po uložení záznamu je uživateli zobrazena zpráva o výsledku transakce. 

 

Záznamy v ARZP budou ahistorické, eviduje se pouze aktuálně platný stav. Historie záznamů včetně evidence 

intervalu platnosti zůstává pouze v editačním AIS NRZP. 

6.1.1.2.1.7 Nahlížení sdílené elektronické zdravotní dokumentace lékařem prostřednictvím IS PZS 

 
Obrázek 41 BPMN diagram Nahlížení sdílené eZD lékařem prostřednictvím IS PZS 
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Popis diagramu: 

Proces popisuje nahlížení dokumentace pacientů lékařem prostřednictvím informačního systému PZS, ke kterému 

je uživatel (typicky ošetřující lékař) přihlášen. 

 

Lékař využívá možnosti nahlížet (případně kopírovat si do svého IS) data sdílené ZD pacienta v případě, že pro svou 

diagnostickou/terapeutickou rozvahu nevystačí s údaji svého IS – širší informace o zdravotním stavu pacienta a 

údajích z absolvovaných ošetření/vyšetření mohou být pro rozhodování lékaře důležité. Dalším důvodem pro 

nahlížení do sdílených eZD je možná eliminace duplicitního poskytnutí zdravotní služby – vedle snížených nároků 

na spolupráci pacienta si lze představit i finanční úspory systému zdravotní péče. 

Využití sdílených dat v konkrétních případech bude pouze na rozhodnutí lékaře, systém nebude přístup ke sdíleným 

informacím vyžadovat. 

 

Specifickým případem je nahlížení emergentního záznamu pacienta. Služba bude využívána při řešení akutních 

ošetření/vyšetření, kdy lékař potřebuje znát základní aktuální údaje o anamnéze pacienta, které mu jeho systém 

nemusí zaručit (především z důvodů specializace poskytování zdravotních služeb). 

 

Prohlížet bude možné data pouze těch pacientů, kteří jsou v daném IS evidováni v Kartotéce pacientů (MPI) a ke 

kterým má lékař v rámci daného IS přístup. 

 

Lékař vybere z Kartotéky záznam příslušného pacienta a volá služby Indexu ZD poskytované platformou IDRR. Po 

zavolání IDRR proběhne ověření certifikátu žádajícího IS i ztotožnění uživatele proti ARZP. 

Pokud se ověření obou entit nezdaří, je uživatel informován o nezdaru a nadále pracuje pouze s informací ve 

vlastním IS. 

Při úspěšném ověření IS i uživatel vybírá funkci Indexu (poskytnutí metadat o záznamech eZD a/nebo poskytnutí 

věcného obsahu EMZ pacienta. 

IS PZS volá službu komponenty ARP k ověření pacienta v centrálním ARP, pokud není pacient v ARP nalezen, je opět 

uživatel informován a nadále pracuje pouze s údaji vlastního IS. 

Při úspěšném ztotožnění pacienta v ARP nabídne komponenta Index ZD metadata k seznamu záznamů o 

elektronické dokumentaci, která je vedena u jednotlivých PZS – záznamy jsou publikovány v souladu s Registrem 

souhlasů a mandátů pacienta. 

 

V tomto okamžiku může uživatel nahlížení do Indexu ZD ukončit, má k dispozici údaje o místech, kde všude se eZD 

pacienta vyskytuje. 

 

Pokud uživatel vyžaduje nahlédnout i do obsahu dokumentace, která je uložená u Provozovatelů OZZ (jde o kopie 

či výběry z primární dokumentace, je vždy uložena v IS poskytovatele, kde byla zdravotní služba poskytnuta), vybere 

si v Indexem ZD nabízených metadatech a službou Indexu ZD požádá o nahlédnutí obsahu. 

V Indexu ZD je k dispozici informace o Provozovateli OZZ, který na základě smlouvy poskytuje služby datového 

úložiště pro eZD pacienta. Služba Indexu ZD tuto dokumentaci vyhledá a uživateli předloží k nahlédnutí v souladu s 

pravidly pro nahlížení eZD pro zdravotnické pracovníky (dle rolí). 
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Bude-li legislativou a nastavením parametrů Provozovatele OZZ umožněno, bude vedle nahlížení zvolené 

dokumentace k dispozici i pořízení kopie – stažení informace do vlastního IS pro potřeby uzavření klinické události 

či episody péče poskytnuté pacientovi. 

 

Dokumentace uložená u Provozovatelů OZZ bude opatřena všemi potřebnými bezpečnostními prvky pro zachování 

její nezpochybnitelnosti. 

 

6.1.1.2.1.8 Ověření pacienta v ARP 

 
Obrázek 42 BPMN diagram Ověření pacienta v ARP 

 

Popis diagramu: 

Smyslem ustavení ARP je vytvořit registr, který bude spravován tak, aby byly garantovány obsah a dostupnost údajů 

potřebných pro identifikaci pacientů v prostředí elektronického zdravotnictví oprávněným osobám a ve vazbě na 

potřebné atributy (pojištění, registrující lékař), v souladu s principy eGovernmentu je propojen se základními 

registry (ztotožnění s ROB/CIS), je propojen se systémem správy Registru práv a mandátů. 

 

Účelem je ustavit autoritativní zdroj dat o pacientech – uživatelích elektronických služeb ve zdravotnictví, který v 

ČR dosud neexistuje. Jde o třetí, naprosto nezbytnou, komponentu datové základny elektronického zdravotnictví, 

vedle ARPZS a ARZP. 
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Proces ověření pacienta v ARP za stavu, kdy uživatel IS PZS má otevřenou Kartu pacienta ve svém IS PZS a záznam 

si potřebuje ověřit vůči autoritativnímu zdroji dat, případně toto ověření potřebuje pro přístup k metadatům Indexu 

ZD či k věcnému obsahu eZD uložené u Provozovatele OZZ na základě jeho smlouvy s pacientem. 

 

Při poskytování zdravotní služby je pacient v postavení:  

◼ pojištěnce, kdy pacient je zdravotně pojištěn u zdravotní pojišťovny, je tedy evidován v agendovém IS CRP 
(ve správě VZP) a odtud je evidován v ARP. U pojištěnce není podstatné, zda jde o občana ČR nebo cizince, 
který je v ČR pojištěn, protože zde dlouhodobě působí (je evidován v CIS),  

◼ osoby nepojištěné v systému zdravotního pojištění – jde o samoplátce, který však již v ČR využil služeb 
zdravotní péče a poskytující pracoviště prostřednictvím svého IS tohoto samoplátce do ARP evidovalo, 

◼ osoby nepojištěné (samoplátce), který dosud zdravotní péči v ČR nevyhledal, a tedy v ARP dosud není 
evidován. 

 

Uživatel ve svém IS PZS vybere pacienta a volá službu IDRR k ověření pacienta v ARP. 

 

Pokud je výsledkem ztotožněný pacient, proces je ukončen, činnost lékaře pokračuje v procesu, ze kterého bylo 

ztotožnění s ARP vyvoláno. 

 

Pokud naopak ztotožnění neproběhne, uživatel IS PZS by měl upřesnit, zda osoba-pacient je v rámci ČR plátcem 

zdravotního pojištění (role pojištěnec – tato varianta by teoreticky neměla nastat, bude však třeba ji z kontrolních 

důvodů připravit), nebo si zdravotní služby platí bez účasti na zdravotním pojištění (role samoplátce): 

◼ je-li pacient pojištěncem, potom bude třeba najít důvod, proč pacient údaje o pacientovi nebyly dosud 
zpropagovány z CRP (z pohledu ARP jde o editora) do ARP. Proces nápravy v tomto případě proběhne 
asynchronně, pacientovi bude poskytnuta služba bez ztotožnění v ARP. 

◼ je-li pacient samoplátcem a dosud v ARP není, bude asynchronně iniciován proces založení osoby do ARP, 
poskytnutí zdravotní služby bude opět pokračovat bez předchozího ztotožnění pacienta. Při dalším kontaktu 
samoplátce s jakýmkoliv PZS již bude tato osoba v ARP evidována a ztotožnění vůči ARP – proběhne 
standardní cestou. 
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6.1.1.2.1.9 Výměna elektronické zdravotní dokumentace prostřednictvím IDRR 

 
Obrázek 43 BPMN diagram Výměna eZD prostřednictvím IDRR 

 

Popis diagramu: 

Proces popisuje výměnu eZD mezi dvěma PZS. Výměna může proběhnout na základě žádanky o vyšetření/ošetření 

v souladu s metodikou VZP (tzv. vyžádaná péče), nebo může jít o výměnu eZD nevyžádanou, kdy PZS2 (typicky 

odborné pracoviště, které pacient navštívil přímo bez předchozí návštěvy svého registrujícího lékaře) vyhotoví eZD 

o poskytnuté zdravotní péči a dokumentaci bez vyžádání zašle (variantními komunikačními kanály) registrujícímu 

lékaři pacienta za účelem kompletace dokumentace RL. 

 

Při vyžádané péči PZS1 vystaví žádanku a zašle pracovišti PZS2, které poskytnutí služby naplánuje, pacient může být 

informován o datu a čase poskytnutí služby, nebo se dostaví k PZS2 bez předchozího objednání. 

PZS2 poskytne zdravotní službu a vyhotoví dokumentaci v souladu s předpisy a dle požadavku na žádance. 

Vyhotovenou dokumentaci pošle žádajícímu PZS1 optimálně stejným komunikačním kanálem, kterým přišla od 

PZS1 žádanka. 

Pokud bude typ vyhotovené dokumentace povinen zaznamenat metadata do Indexu ZD, potom pro žádající 

pracoviště PZS1 bude možné si eZD stáhnout přímo od PZS2 bez potřeby využití služeb typu email – metadata 

vytvořené eZD budou zaznamenána v Indexu ZD včetně URI poskytovatele PZS2, kde bude eZD k dispozici ke stažení. 

Jakmile žádající PZS1 dokumentaci vyzvedne, bude na dané adrese dokumentace smazána (po notifikaci úspěšného 

uložení u PZS1). Předpokladem je možnost PZS2 uložit dokumentaci určenou k vyzvednutí ve své DMZ, přístup k 

internímu ISPZS pochopitelně nebude PZS2 poskytovat. 
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Poslední variantou je stav, kdy bude pacient pro předmětnou dokumentaci požadovat její uložení u Provozovatele 

OZZ. I v tom případě budou metadata eZD uložena v Indexu ZD, dokumentace bude zkopírována do úložiště 

Provozovatele OZZ a PZS1 bude oprávněn si dokumentaci vyzvednout od Provozovatele OZZ. Informaci o místě 

uložení eZD obdrží PZS1 od PZS2. 

Obě varianty využívající služby Indexu ZD logují všechny transakce s dobou archivace dle pravidel, která budou pro 

správu Indexu ZD nastavena příslušnými předpisy. 

 

6.1.1.2.1.10 Uložení elektronické zdravotní dokumentace v systému elektronického zdravotnictví 

 
Obrázek 44 BPMN diagram Uložení eZD v systému eZ 

 

Popis diagramu: 

Proces je iniciován uzavřením klinické události (nebo episody – dosud není stanoveno) v IS PZS. Vzniklé eZD připíše 

systém, případně uživatel doplní metadata (identifikace PZS, pacienta, charakteru dokumentace). Předpokladem 

pro správné naplnění metadat je existence katalogu typů eZD.  

IS PZS volá službu Indexu ZD, prvním krokem je autentizace zdrojového IS PZS a lékaře, který eZD podepsal a za 

správnost dokumentace zodpovídá. V případě nezdařené autentizace se vrací notifikace o nezdaru, metadata eZD 
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nebudou v Indexu ZD uvedena. V tomto případě by měla oprávněná osoba PZS učinit nápravu dle charakteru chyby, 

která je popsána v notifikaci od IDRR. 

Pokud se autentizace zdroje zdařila, následuje validace metadat záznamu dle validačních pravidel, která musí být 

pro každý typ eZD k dispozici. Případná chyba je oznámena uživateli PZS. Pokud končí kontrola bezchybně, jsou 

metadata uložena do Indexu ZD. 

 

Uložení obsahu eZD do úložiště provozovatele OZZ je závislé na typu eZD, ne všechny typy budou u provozovatelů 

OZZ uloženy. Pro ukládané typy eZD vyhledá Index ZD Provozovatele OZZ, se kterým má pacient smlouvu o vedení 

OZZ a eZD spolu s metadaty (doplněnými o identifikační údaje Indexu ZD) do příslušného úložiště pošle. 

 

Index ZD i provozovatel OZZ svoje transakce logují. Výsledky transakcí Indexu ZD i uložení eZD u provozovatele OZZ 

jsou oznámeny zdrojovému ISPZS. 

6.1.1.3 Diagramy případů užití 

Funkční specifikace je popsána prostřednictvím diagramů případů užití, stavovými diagramy, diagramy aktivit nebo 

sekvenčními diagramy. 

Diagramy případů užití (UseCase diagrams) poskytnou představu o jednotlivých funkcích systému. Případy užití jsou 

modelovány pomocí diagramů s popisem. V diagramech jsou zachyceny případy užití, aktéři (aktoři) a jejich vztahy. 

 

Objekt Definice / Použití 

Případ užití 

 

Use case (případ užití) modeluje chování systému (nebo jeho 
části) z hlediska uživatele. 

Aktor (Aktér) 

 

Aktor (aktér, účastník) reprezentuje kohokoliv (či cokoliv) 
mimo systém, kdo se systémem komunikuje a interaguje 
(člověk nebo jeho role, HW, čidlo, jiný systém, ...). Jediné, co 
Aktor může, je přijímat nebo předávat do systému informace. 

Přiřazení případu užití k aktérovi Nejdůležitějším vztahem v diagramu je přiřazení případu užití 
k aktérovi. Přiřazení je vyjádřeno plnou nepřerušovanou 
čárou. 

 uc Primary Use Cases

Případ užití

 uc Primary U...

Název  aktora
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Generalizace případů užití 

 

Zobecnění případů užití. Obdobné typy případu užití mohou 
být zobecněny a sdruženy v jednoho předka. Výhodou je 
zpřehlednění diagramu případů užití a seskupení souvisejících 
případů užití. 

Vkládání povinných případů užití – 
vztah include 

 

Více případů užití sdílí stejnou funkčnost. Společnou část 
případů užití můžeme vyjmout do samostatného případu užití 
a ostatní případy užití se na něj budou odkazovat pomocí 
relace <<Include>>. 

Rozšiřování případů užití – vztah extend 

 

Chování případu užití A (rozšiřovaný prvek) je za určitých 
podmínek rozšířeno chováním případů užití B a C (rozšiřující 
prvky). 

 uc Primary Use Cases

Hranice systému

Případ užití 1

Název  aktora

Případ užití

 uc Primary Use Cases

Případ užití (předek)

Případ užití 1 Případ užití 2

 uc Primary Use Cases

Hlav ní případ užití

Vložený případ užití 1 Vložený případ užití 2

«include» «include»

 uc Příklady

Případ užití A

Případ užití B Případ užití C

«extend»«extend»
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6.1.1.3.1 Textové příklady popisů UseCase v resortu zdravotnictví  

Následující popisy UseCase (případů užití) jsou realizovány pro vybrané centrální služby elektronického 

zdravotnictví určené zdravotnickým pracovníkům. 

Hlavní centrální služby EZ pro lékaře UseCase 

Ztotožnění pacienta vůči ARP UC01 

Přístup k informacím o pacientovi/pojištěnci UC02 

Nahlížení do Indexu ZD UC03 

Přístup k EMZ (emergentní záznam) UC04 

Výměna a sdílení zdravotnické dokumentace mezi PZS UC05 

Vedení zdravotnické dokumentace UC06 

Správa pověření UC07, UC08 

Komunikační kanál s pacientem UC09 

ePreskripce – vystavení eReceptu UC10 

ePreskripce – lékový záznam UC11 

Žádanky UC12 

Správa autoritativních údajů – NRZP UC13 

Přístup ke standardům/číselníkům/postupům UC14 

Přístup k statistickým datům UC15 

Žádost o registraci pacienta  UC16 

Komunikace s NCPeH --- 

 

Seznam základních podmínek pro lékaře a PZS pro využívání centrálních služeb elektronického zdravotnictví. 

Podmínkou pro spuštění je: 

◼ Pracoviště zdravotnického pracovníka je připojené k internetu.  

◼ PZS používá certifikovaný SW pro přístup k centrálním službám elektronického zdravotnictví (certifikaci 
vydává MZČR). Cílový stav, připojování bude probíhat zpočátku bez certifikace. 

◼ PZS je registrovaný v ARPZS. 

◼ PZS je bezpečně připojený k IDRR (např. prostřednictvím vydaného systémového certifikátu). 

◼ PZS byl schválen pro přístup k IDRR a je evidován v IDRR. 
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6.1.1.3.1.1 UC01 – Ztotožnění pacienta vůči ARP 

Popis: 

Jde o ověření identity pacienta vůči ARP prostřednictvím IS PZS. 

 

Aktéři: 

◼ Pacient 

◼ Zdravotnický pracovník 

◼ Systémy 

◼ IS PZS 

◼ IDRR (ARP) 

 

Podmínky pro spuštění: 

Jsou splněny základní podmínky využívání služeb centrálních služeb EZ. 

 

Základní tok: 

1. Pacient předloží identifikační průkaz zdravotnickému pracovníku.  

2. Zdravotnický pracovník identifikuje pacienta. 

3. IDRR autentizuje IS PZS daného poskytovatele. 

4. Zdravotnický pracovník zadá identifikační údaje pacienta do svého IS PZS. 

5. Zdravotnický pracovník prostřednictvím svého IS a IDRR ztotožní pacienta s ARP prostřednictvím IDRR. 

6. Aktualizované údaje jsou uloženy v IS PZS. 

3.5 Alternativní tok – pacient není nalezen v ARP. 

5.a. Záznam o pacientovi není v ARP nalezen.  

5.b. V případě, že pacient je samoplátce, tak zdravotnický pracovník zavede nového pacienta prostřednictvím 

svého IS PZS do ARP. 

 

Podmínky pro dokončení: 

◼ V IS PZS je uložena interní identifikace pacienta z ARP (stejné ID pacienta pro všechny PZS). 

◼ Záznam o přístupu PZS a konkrétního zdravotnického pracovníka na údaje o pacientovi v ARP je zaznamenán 
v IDRR.  

◼ Pacient prostřednictvím NZIP může zobrazit informace o přístupu PZS a zdravotnického pracovníka k údajům 
o něm vedeným v ARP. 

 

 

6.1.1.3.1.2 UC02 – Přístup k informacím o pacientovi 

Popis: 

Jde o přístup k informacím o pacientu uloženým v ARP prostřednictvím IS PZS/NZIP ze strany registrujícího nebo 

ošetřujícího lékaře 

 

Aktéři: 
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◼ Pacient 

◼ Lékař 

◼ Systémy 

◼ IS PZS 

◼ IDRR (ARP) 

 

Podmínky pro spuštění: 

Proběhlo ztotožnění pacienta vůči ARP dle UC01. 

 

Základní tok: 

1. Zdravotnický pracovník prostřednictvím IS PZS získává aktuální údaje z ARP pomocí služby IDRR. 

2. Data v IS PZS jsou aktualizována daty z ARP. 

 

Podmínky pro dokončení: 

◼ Záznam o přístupu PZS a konkrétního zdravotnického pracovníka na údaje o pacientovi v ARP je zaznamenán 
v IDRR.  

◼ Pacient prostřednictvím NZIP může zobrazit informace o přístupu PZS a zdravotnického pracovníka k údajům 
o něm vedeným v ARP. 

 

6.1.1.3.1.3 UC03 – nahlížení do Indexu ZD 

Popis: 

Zdravotnický pracovník přistupuje k sdílenému Indexu ZD prostřednictvím IS PZS  

 

Aktéři: 

◼ Pacient 

◼ Zdravotnický pracovník 

◼ Systémy 

◼ IS PZS 

◼ IDRR (Index ZD) 

 

Podmínky pro spuštění: 

Proběhlo ztotožnění pacienta vůči ARP dle UC01. 

 

Základní tok: 

1. Zdravotnický pracovník prostřednictvím IS PZS položí dotaz na Index ZD (bez vyžadování elektronického 

podpisu, pouze se uvede identifikátor zdravotnického pracovníka (nejlépe z ARZP), nebo prokazuje svoji identitu z 

karty profesionála (bude-li v rámci resortu využívána). 

2. IDRR autorizuje dotaz (ověření viditelnosti indexu ZD daného pacienta). 

3. IDRR zaznamená přístup PZS k Indexu ZD (auditní stopa). 

4. IDRR poskytne údaje z Indexu ZD. 
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5. Ambulantní systém zobrazí údaje z Indexu ZD). 

 

Podmínky pro dokončení: 

◼ V IS PZS jsou zobrazeny údaje z Indexu ZD. 

◼ V IDRR je založena auditní stopa o přístupu PZS a zdravotnického pracovníka. 

 

6.1.1.3.1.4 UC04 – Přístup k EMZ (emergentní záznam) 

Popis: 

Zdravotnický pracovník přistupuje k Pacientskému souhrn (EMZ), který je veden v rámci systému podpory sdílení 

zdravotnické dokumentace (SZD) - IDRR. 

 

Aktéři: 

◼ Zdravotnický pracovník 

◼ Pacient 

◼ Systémy 

◼ IS PZS 

◼ IDRR (EMZ) 

 

Základní tok: 

1. Zdravotnický pracovník identifikuje pacienta. 

2. IDRR autentizuje IS PZS daného poskytovatele. 

3. Zdravotnický pracovník zadá identifikační údaje pacienta do svého IS PZS.  

4. Zdravotnický pracovník prostřednictvím IS PZS zažádá IDRR o pacientovo EMZ. 

5. IDRR ověřuje práva PZS na přístup do EMZ (registrující lékař, souhlas pacienta, další pravidla). 

6. Do IS PZS jsou přeneseny údaje pacientského sumáře z EMZ prostřednictvím IDRR. 

 

Alternativní tok – emergentní situace: 

5.a. V případě emergentních situací se povolí přístup do EMZ bez dalších kontrol, pouze je logován v IDRR. 

 

Alternativní tok – zakázání a povolení přístupu: 

5.a. Pacient může zakázat přístup EMZ.  

5.b. Pacient může dát právo přístup PZS i konkrétním zdravotnickým pracovníkům.  

 

Podmínky pro dokončení: 

◼ V IS PZS jsou zobrazeny údaje z EMZ. 

◼ V IDRR je založena auditní stopa o přístupu PZS a zdravotnického pracovníka. 
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6.1.1.3.1.5 UC05 – Výměna a sdílení zdravotnické dokumentace mezi PZS 

Popis: 

Zdravotnický pracovník vyžádá ZD od jiného PZS na základě informací nalezených v Indexu ZD. Poskytovatel 

poskytne ZD. 

 

Aktéři: 

◼ Zdravotnický pracovník 

◼ PZS 

◼ Systémy 

◼ IS PZS 

◼ IDRR 

 

Podmínky pro spuštění: 

Zdravotnický pracovník nalezl informace o ZD v Indexu ZD pacienta (v rámci UC03 – nahlížení do Indexu ZD). 

 

Základní tok: 

1. Zdravotnický pracovník prostřednictvím IS PZS zažádá o poskytnutí ZD pacienta od poskytovatele ABC 

◼ Žádost je podána prostřednictvím služby IDRR nebo prostřednictvím jiného komunikačního kanálu. 

◼ Žádost je podepsaná (uznávaným) elektronickým podpisem 

2. Poskytovatel ABC poskytne část ZD žadateli. Část ZD je podepsána a/nebo pečetěna. 

◼ Výměna proběhne buď prostřednictvím centrální služby IDRR (výměna a sdílení ZD), nebo jiným 
elektronickým kanálem. 

 

Podmínky pro dokončení: 

V případě, že byl využit kanál IDRR, je v něm založena auditní stopa o výměně ZD, a na NZIP je zprostředkována 

informace pro pacienta. 

 

6.1.1.3.1.6 UC06 – Vedení zdravotnické dokumentace (zápis do Indexu ZD) 

Popis: 

PZS uzavírá část ZD (tedy 3 a 4) a dochází k zápisu o této skutečnosti do Indexu ZD. 

Druhy/typy elektronické dokumentace: 

(1) Surová elementární data –surové výstupy ze zdravotnických přístrojů (Rentgeny, CT, diagnostika) 

charakterizované vysokým objemem dat ze kterých se vybírá zlomek určená pro další použití v procesu léčby.  Tato 

data mají odlišný režim pro archivaci než zdravotnická dokumentace dle ZZS. 

(2) Zdravotnické dokumentace v IS PSZ (např. klinický IS, IS primární péče apod.). Obsahuje i vybraná data z 

množiny surových dat.  

(3) Zdravotnické dokumentace určená ke sdílení - strukturovaná, případně i nestrukturovaná ZD. Typologie 

dokumentů se bude rozvíjet a postupně nasazovat. Příkladem sdílené ZD je: Ambulantní zpráva, Propouštěcí zpráva, 

PS Dokumenty jsou uložené jednak v IS PZS (autora dokumentu), případně dostupné bezpečným přístupem pro 

pacienty u PZS. Určité typy ZD určené vyhláškou bude PZS zapisovat do indexu ZD. 
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Zdravotnické dokumentace určená ke sdílení např. EMZ (emergentní záznam), osobní zdravotní záznam může být 

spravována centrálními systémy dle zákona. Tato forma ZD předpokládá vedení Indexu ZD. 

 

Aktéři: 

◼ Zdravotnický pracovník 

◼ PZS 

◼ OZZ – provozovatel osobního zdravotního záznamu 

◼ Systémy 

◼ IS PZS 

◼ IDRR (Index ZD) 

 

Podmínky pro spuštění: 

◼ Proběhlo ztotožnění pacienta vůči ARP dle UC01. 

◼ PZS vede ZD pacienta v souladu s legislativou. 

◼ Vyhláška stanoví pravidla, které části ZD jsou zapisovány do Indexu ZD povinně a které nepovinně.  

 

Základní tok: 

1. Dojde ke zpracování části zdravotnické dokumentace určené pro sdílení.  

2. Zdravotnický pracovník podepíše tuto část ZD elektronickým podpisem, IS PZS pečetí. 

3. V případě, že část ZD podléhá povinnosti zápisu do Indexu ZD, IS PZS odesílá informaci o části ZD do Indexu 

ZD pacienta. 

 

6.1.1.3.1.7 UC07 – Správa pověření (udělení mandátu) 

Popis: 

UC popisuje případ, kdy pacient uděluje mandát (souhlas) k přístupu k jeho údajům o něm vedeným v centrálních 

službách elektronického zdravotnictví třetí osobě, která nemá přístup ze zákona.  

 

Aktéři: 

◼ Pacient 

◼ Třetí osoba 

◼ Registrující lékař 

◼ Systémy 

◼ NZIP 

◼ IDRR (Registr práv a mandátů) 
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Podmínky pro spuštění: 

◼ Pacient je vedený v ARP. 

◼ Třetí osoba je vedena v ARP (průběžně ztotožňovaný s ROB, CIS). 

◼ Pacient má prostředek pro přihlášení k NZIP.  

◼ Lékař je registrujícím lékařem, má právo zápisu zastupování pacienta (pacient podepisuje zmocnění na 
formulář). 

 

Základní tok: 

1. Pacient se třetí osobou navštíví registrující lékaře.  

2. Pacient udělí mandát (písemně) k přístupu k údajům o něm vedeným v centrálních službách EZ. 

3. Registrující lékař prostřednictvím IS PZS zapíše pověření třetí osoby zastupovat pacienta.  

4. IDRR (Registr práv a mandátů) zaznamená udělení mandátu třetí osobě. 

 

Alternativní scénář – udělení mandátu přes NZIP: 

Udělení pověření (mandátu) zastupovat může pacient po přihlášení učinit na NZIP. 

 

6.1.1.3.1.8 UC08 – Správa pověření (opt out) 

Popis: 

UC popisuje případ, kdy pacient využije práva, aby o něm nebyl veden index elektronické zdravotnické dokumentace 

a EMZ v rámci centrálních služeb EZ.  

 

Aktéři: 

◼ Pacient 

◼ Systémy 

◼ ISDS 

◼ NZIP 

◼ IDRR (Registr práv a mandátů) 

◼ Případně CzechPOINT 

 

Podmínky pro spuštění: 

◼ Pacient je vedený v ARP. 

◼ Pacient musí mít autentizační nástroje pro přístup na portál. 

 

Základní tok: 

1. Pacient definovanými kanály (NZIP, alt. osobně na přepážce CzechPOINT) požádá o opt out.  

2. IDRR zaznamená a uloží žádost pacienta do Registru práv a mandátů). 

3. IDRR provede řízené zneviditelnění nebo naopak zviditelnění údajů o pacientovi ve všech centrálně 

vedených evidencích (Index ZD, EMZ). 
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Podmínky pro dokončení: 

◼ RPM obsahuje informaci o opt out pacienta. 

◼ Zdravotnický pracovník se pomocí služeb IDRR dozví, že pacient je v režimu (opt-out, opt-in). 

 

6.1.1.3.1.9 UC09 – Bezpečný komunikační kanál Zdravotnický pracovník – pacient 

Popis: 

Zdravotnický pracovník komunikuje s pacientem prostřednictvím systému bezpečného předávání dat IDRR  

 

Aktéři: 

◼ Zdravotnický pracovník 

◼ Pacient 

◼ Systémy 

◼ NZIP 

◼ IDRR  

 

Podmínky pro spuštění: 

◼ Pacient je vedený v ARP. 

◼ Pacient má prostředek pro přihlášení k NZIP. 

◼ Zdravotnický pracovník má prostředek pro přihlášení k NZIP. 

 

Základní tok: 

1. Pacient se přihlásí k NZIP.  

2. Pacient využije funkčnost NZIP pro zabezpečenou komunikaci a zasílá do schránky zdravotnického 

pracovníka požadované údaje (možný je scénář s opačným tokem). 

3. Zdravotnický pracovník je notifikován na nastavených kanálech. 

4. Zdravotnický pracovník se přihlásí k NZIP. 

5. Získá informace z údajů zaslaných pacientem a zahrne do údajů ve svém IS PZS. 

 

6.1.1.3.1.10 UC10 – ePreskripce – vystavení eReceptu 

Popis: 

UC popisuje případ vystavení elektronického receptu (s využitím služeb IDRR a autorizačních služeb ARPZS, ARZP).  

 

Aktéři: 

◼ Pacient 

◼ Zdravotnický pracovník 

◼ Systémy 

◼ IS PZS 

◼ CUeR SUKL 

◼ IDRR  
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◼ NZIP (opt.) 

 

Podmínky pro spuštění: 

◼ PZS je veden v ARPZS (a CUeR v SÚKL). 

◼ Zdravotnický pracovník je veden v ARZP (a CUeR v SÚKL). 

◼ Proběhlo ztotožnění pacienta vůči ARP dle UC01. 

 

Základní tok: 

1. Zdravotnický pracovník zaznamená do IS PZS informace pro vystavení eReceptu. 

2. IS PZS předepisujícího lékaře prostřednictvím IDRR odesílá eRecept do CUeR. Recept je podepsaný 

(uznávaným) elektronickým podpisem zdravotnického pracovníka. 

3. Pacient na dohodnutý notifikační kanál obdrží identifikátor eReceptu. 

 

Podmínky pro dokončení: 

eRecept je uložený v CUeR SUKL. 

 

6.1.1.3.1.11 UC11 – ePreskripce – Lékový záznam 

Popis: 

UC popisuje získání lékového záznamu pro lékaře, resp. údajů o předepsaných a dispenzovaných lécích službou 

SUKL do IS PZS. 

 

Aktéři: 

◼ Pacient 

◼ Zdravotnický pracovník 

◼ Systémy 

◼ IS PZS 

◼ CUeR SUKL 

◼ IDRR  

 

Podmínky pro spuštění: 

◼ PZS je veden v ARPZS (a CUeR v SÚKL). 

◼ Zdravotnický pracovník je veden v ARZP (a CUeR v SÚKL). 

◼ Proběhlo ztotožnění pacienta vůči ARP dle UC01. 

 

Základní tok: 

1. IS PZS prostřednictvím IDRR volá službu SUKL s požadavkem na výpis lékového záznamu k pacientu (je nutný 

podpis?). 

2. SUKL prostřednictvím IDRR o předepsaných a dispenzovaných lécích daného pacienta. 

 

  



 

 
Strana 104 

ZPRACOVÁNÍ METODIK TVORBY NÁSTROJŮ PRO IMPLEMENTACI NÁRODNÍ STRATEGIE ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 

Resortní metodika rozvoje elektronického zdravotnictví 

 

Podmínky pro dokončení: 

◼ IS PZS obsahuje výpis předepsaných a dispenzovaných léků pacienta. 

◼ V IDRR je uložena auditní stopa o předání lékového záznamu. 

 

6.1.1.3.1.12 UC12 – Žádanky (žádanka o vyšetření) 

Popis: 

UC popisuje vystavení žádanek o vyšetření/ošetření pacienta (zdravotnický pracovník-zdravotnický pracovník), tak 

žádanek o vyšetření/analyzování připojeného materiálu (zdravotnický pracovník-laboratoř) za předpokladu využití 

centrálních služeb EZ. 

 

Aktéři: 

◼ Pacient 

◼ Zdravotnický pracovník 

◼ Systémy 

◼ IS PZS 

◼ IDRR  

 

Podmínky pro spuštění: 

◼ Proběhlo ztotožnění pacienta vůči ARP dle UC01. 

◼ IS PZS umí vypisovat všechna potřebná data – informace o pacientovi, zdravotnickém pracovníku. 

 

Základní tok: 

1. Zdravotnický pracovník ve svém IS PZS vyhotoví Žádanku na vyšetření/ošetření a využije centrálních služeb 

EZ (IDRR). 

2. IDRR autentizuje IS PZS vystavujícího žádanku, žádanku přebírá a vystavuje informaci pro IS PZS cílového 

pracoviště. 

3. IS PZS cílové pracoviště si žádanku v IDRR vyzvedne. 

4. IDRR vystavuje notifikaci o akceptaci žádanky cílovým pracovištěm. 

5. Zápis do Indexu ZD ani úložišť EHR se neprovádí (Neboť v tomto případě nejde o dokumentaci typu „popis 

výstupu provedené služby“). 

6. IS PZS cílového pracoviště odesílá zpět prostřednictvím IDRR nález/protokol do IS PZS žadatele. 

7. Veškeré auditní stopy jsou zaznamenány v IDRR. 

8. Dle konkrétního scénáře může navazovat UC06 – Vedení zdravotnické dokumentace. 

 

Podmínky pro dokončení: 

◼ IS PZS žadatele má k dispozici vyžádaný nález/protokol. 

◼ V IDRR je uložena auditní stopa o žádosti a předání nálezu/protokolu. 
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6.1.1.3.1.13 UC13 – Správa autoritativních údajů ze strany zdravotnického pracovníka do NRZP 

Popis: 

UC popisuje správu části údajů v rámci NRZP ze strany zdravotnického pracovníka. Jedná se zejména o kontaktní 

údaje dle §76 bod 1 písm. l zákona č. 372/2011 Sb. (zdravotnický pracovník zadává v rozsahu údajů o něm vedených 

l) adresu místa trvalého pobytu zdravotnického pracovníka, jde-li o cizince, adresu hlášeného pobytu, a další 

kontaktní údaje, například telefonní číslo, adresu elektronické pošty nebo identifikátor datové schránky, pokud 

adresu a další kontaktní údaje zdravotnický pracovník sdělil) 

PZS zapisuje odbornost lékaře a údaje o PZS. 

 

Aktéři: 

◼ Zdravotnický pracovník 

◼ PZS 

◼ Systémy 

◼ IS PZS 

◼ IDRR  

◼ NRZP  

◼ NZIP (alternativní tok) 

 

Podmínky pro spuštění: 

◼ Zdravotnický pracovník je vedený v ARZP. 

◼ IS PZS splňuje základní podmínky pro využívání centrálních služeb EZ. 

◼ Zdravotnický pracovník disponuje prostředkem pro přihlášení k NZIP (alternativní tok). 

 

Základní tok: 

1. Zdravotnický pracovník ve svém IS PZS edituje údaje o své osobě. 

2. IDRR autentizuje IS PZS. 

3. IS PZS odesílá aktualizované údaje o osobě zdravotnického pracovníka prostřednictvím IDRR do NRZP. 

4. IDRR provádí záznam auditní stopy o předání aktualizačních údajů. 

5. NRZP provádí aktualizaci údajů o zdravotnickém pracovníkovi. 

6. Mezi NRZP a ARZP probíhá standardní přenos části autoritativních dat. 

 

Alternativní tok (komunikace prostřednictvím NZIP): 

1. Zdravotnický pracovník se přihlásí k NZIP. 

2. NZIP zobrazí údaje o osobě zdravotnického pracovníka. 

3. V rámci NZIP edituje údaje a odesílá aktualizované údaje o osobě zdravotnického pracovníka 

prostřednictvím IDRR do NRZP. 

4. IDRR provádí záznam auditní stopy o aktualizaci údajů. 

5. NRZP provádí aktualizaci údajů o zdravotnickém pracovníku. 

6. Mezi NRZP a ARZP probíhá standardní přenos části autoritativních dat. 
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Podmínky pro dokončení: 

◼ NRZP obsahuje aktualizované údaje. 

◼ ARZP obsahuje aktualizované údaje. 

◼ V IDRR je uložena auditní stopa o aktualizaci. 

 

6.1.1.3.1.14 UC14 – Přístup zdravotnického pracovníka ke standardům/číselníkům/postupům 

Popis: 

UC popisuje přístup k neveřejným standardům číselníkům a postupům. 

 

Aktéři: 

◼ Zdravotnický pracovník 

◼ Systémy 

◼ IS PZS 

◼ IDRR  

 

Podmínky pro spuštění: 

Zdravotnický pracovník je vedený v ARZP 

 

Základní tok: 

1. Zdravotnický pracovník ve svém IS PZS přistupuje k části standardů/číselníků/postupů. 

2. IDRR autentizuje IS PZS (část postupů je dostupná pouze pro odbornou veřejnost). 

3. IDRR poskytuje údaje IS PZS. 

 

6.1.1.3.1.15 UC15 – Přístup k anonymizovaným statistickým datům 

Popis: 

UC popisuje přístup oprávněného uživatele ke statistickým datům publikovaným v rámci NZIP k části statistických 
údajů vyhrazených odborné veřejnosti 

 

Aktéři: 

◼ Zdravotnický pracovník 

◼ Systémy 

◼ NZIP 

 

Podmínky pro spuštění: 

◼ Zdravotnický pracovník je vedený v ARZP 

◼ Zdravotnický pracovník disponuje prostředky pro přihlášení k NZIP 

◼ Připravená data statistického charakteru 
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Základní tok: 

1. Zdravotnický pracovník se přihlásí k NZIP 

2. V části údajů pro odbornou veřejnost zobrazí statistická data 

 

6.1.1.3.1.16 UC16 – Žádost o registraci pacienta u registrujícího lékaře 

Popis: 

Scénář této služby bude zachován dle současné praxe, která je legislativně vymezena předpisy o zdravotním 
pojištění. UC popisuje registraci pacienta u registrujícího lékaře. 

 

Aktéři: 

◼ Pacient 

◼ Zdravotnický pracovník 

◼ Systémy 

◼ IS PZS 

◼ IDRR (Registr práv a mandátů) 

◼ IS ZP 

◼ ARP 

◼ Index ZD 

 

Podmínky pro spuštění: 

◼ IS PZS splňuje podmínky uvedené v UC01 (ztotožnění pacienta). 

◼ Jsou splněny zákonné podmínky pro registraci pacienta (např. lhůta pro přeregistraci). 

 

Základní tok: 

1. Zdravotnický pracovník ve svém IS PZS provede registraci pacienta vyplněním elektronického registračního 
formuláře. 

2. Registrační formulář v podobě formátu definovaného datovým rozhraním VZP odesílá prostřednictvím 
zvoleného komunikačního kanálu (kupříkladu Portál ZP). 

3. Nový registrující lékař získává dočasně práva registrujícího lékaře (do potvrzení ZP je mají oba – stávající i 
nový RL) 

4. Zdravotní pojišťovna informuje dotčené lékaře (přírůstek/úbytek pacientů). 

5. Zdravotní pojišťovna připraví dávky změn registrací a s využitím služeb IDRR aktualizuje  

◼ ARP 

◼ Registr práv a mandátů 

6. ZP potvrzuje registraci v patřičné lhůtě, jinak registrace zaniká 

7. IDRR zakládá auditní stopu. 

8. IDRR notifikuje dotčené lékaře jejich preferovaným komunikačním kanálem o změně v ARP, RPM i její 
platnosti. 
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Podmínky pro dokončení: 

◼ ARP obsahuje aktualizované údaje. 

◼ RPM obsahuje aktualizované údaje. 

◼ V IDRR je uložena auditní stopa o aktualizaci. 

6.1.2 Modely služeb – SoaML 

Pro modelování služeb se využívá modelovací jazyk SoaML, což je zkratka pro Service oriented architecture 

Modeling Language. Je to nadstavba modelovacího jazyka UML, která doplňuje tento jazyk o prvky a postupy pro 

modelování služeb. Specifikace jazyka zahrnuje metamodel a UML profil pro návrh služeb v rámci servisní 

architektury. Poskytuje také základ pro další rozšiřování a integraci s Business Motivation Model (BMM), Business 

Process Modeling Notation (BPMN) a dalšími metamodely. Současná verze jazyka disponuje následujícími 

modelovacími možnostmi: 

◼ Identifikace služeb, požadavků na ně a vztahů mezi nimi. 

◼ Specifikace služeb zahrnující jejich funkční schopnosti, co se očekává od konzumenta, protokoly nebo pravidla 
pro jejich používání a informace vyměněné mezi producenty a konzumenty. 

◼ Definice producentů a konzumentů služeb toho, co vyžadují, jaké služby využívají či poskytují, jak jsou 
připojeni nebo spojeni a jak jsou funkční schopnosti služeb využívány, resp. implementovány konzumenty, 
resp. producenty ve smyslu konzistence se specifikací služby i s dodrženými požadavky. 

◼ Politiky používání a poskytování služeb. 

◼ Schopnost definovat klasifikační schémata beroucí zřetel na velkou škálu architektonických organizačních a 
fyzických schémat dělení a omezení. 

 

SoaML se zaměřuje na základní koncepty modelování služeb se záměrem dalšího rozšíření a použití s dalšími 

metamodely OMG (Object Management Group). 

Klíčovým konceptem při modelování pomocí SoaML je služba, která je definována jako poskytnutí nějaké hodnoty 

jiné zúčastněné straně. Přístup ke službě je poskytnut na základě předem definovaného kontraktu, ve kterém jsou 

mimo jiné definovány omezení a politiky týkající se používání této služby. Služba je poskytována účastníkem 

vystupujícím v roli poskytovatele a spotřebovávána případným konzumentem. 

Jednotlivé prvky diagramu komponent jsou popsány v následující tabulce. 

 

Objekt Definice / Použití 

Participant – účastník 

 

Prvek Participant modeluje účastníka poskytujícího či 
odebírajícího jednotlivé služby. Je to například 
softwarová komponenta, organizace, systém nebo 
jednotlivec. Participanti vystupují 

v metodice SoaML v několika rolích, každá se váže k 
jednomu kontraktu, kterého se účastní. 

Participant Architecture – architektura účastníka Participant Architecture modeluje architekturu 
účastníka. Ta specifikuje složitější architekturu pro 
konkrétního účastníka systému, než je tomu u prvku 
Participant. Tento stereotyp ilustruje, jak komunikují 
účastníci na vyšší úrovni podrobnosti v kontextu 

 soaml Příklad SoaML

«participant»

účastník
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daného účastníka, a je často složen z dalších 
architektur služeb nebo kontraktů služeb. 

Port 

 

Port modeluje místo komunikace služby nebo pouze 
bod, ve kterém je služba využívána nebo nabízena k 
využití účastníky. Na straně poskytovatele je port 
označován stereotypem service (servicePoint), na 
straně konzumenta stereotypem request 
(requestPoint). 

Services architecture – architektura služeb 

 

Service architecture (architektura služeb) obsahuje 
síť účastníků a odpovídajících rolí, kteří poskytují a 
využívají služby s cílem splnění svých požadavků. 
Představuje pohled na systém na vyšší úrovni a 
zobrazuje vzájemně propojené a komunikující služby 
(kontrakty) spolu s účastníky. 

Service contract – kontrakt služby 

 

Service contract (kontrakt služby) definuje podmínky, 
které musí účastníci přímo nebo nepřímo splňovat, 
aby mohla být služba vykonána. Modeluje dohodu 
mezi zúčastněnými rolemi. Důležité součásti 
kontraktu, které plně specifikují službu, jsou role, 
choreografie a rozhraní. Po řadě vyjadřují: 

◼ role, které hrají participanti na dané úrovni 
služby 

◼ posloupnost informací vyměňovaných mezi 

stranami zúčastněnými v dané službě 

◼ způsob komunikace na portech účastníků 

Na úrovni kontraktu jsou role dvojího typu: role 
konzumenta a role producenta. 

Choreografie je často modelována pomocí 
sekvenčního diagramu. 

Service interface – rozhraní služby Prvek service interface je typem participantova 
portu. Service interface určuje odpovědnost 
participanta vzhledem k dané službě. Service contract 
vymezuje povinnosti všech participantů vzhledem ke 
službě, service interface je typ speciální pro každého 

 soaml Příklad SoaML

«participantArchitecture»

architektura účastníka

 soaml Příklad SoaML

«servicePoint»

port

«requestPoint»

port

«participant»

účastník

«servicePoint»

port

«requestPoint»

port

 soaml Příklad SoaML

«serv icesArchitecture»

Serv icesArchitecture

 soaml Příklad SoaML

«serv iceContract»

Serv iceContract
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Vztah prvků service interface, participant  
a (UML) interface 

 

 

participanta. Oproti klasickému UML rozhraní 
(interface), které lze pro porty také použít, má 
Service interface navíc schopnost definovat 
obousměrné služby, ve kterých má jak poskytovatel, 
tak konzument povinnost přijímat a odesílat zprávy a 
provádět akce. Toto rozhraní je definováno z pohledu 
poskytovatele a dělí se na tři části. 

◼ poskytnuté a požadované rozhraní – jsou to 
klasická UML rozhraní (Interface), jedno je 
poskytovatelem realizováno a druhé užíváno. 

Realizované rozhraní (realized) slouží pro 
definování službou poskytované funkcionality a 
zpráv, které mohou být přijaty poskytovatelem 
(resp. odeslány konzumentem). Na obrázku je to 
rozhraní „dotaz“. Užívané rozhraní (used) definuje 

požadované schopnosti, zprávy nebo akce, které 

obdrží konzument (resp. pošle producent na 
konzumentovo rozhraní). Většinou se jedná právě 
o odpovědi na požadavky. Na obrázku je to 
rozhraní „odpověď  

◼ role účastníků – definuje, jaké role zastupují 
jednotliví účastníci služby. Jedna role odpovídá 
jednomu rozhraní. Roli, která je typována 
realizovaným rozhraním (z pohledu poskytovatele 
služby), hraje poskytovatel. Roli, která je 

typována užívaným rozhraním (z pohledu 
poskytovatele služby), hraje konzument služby. 
Role jsou identifikovány v kontraktech služeb 
(service contract) 

◼ chování specifikuje správnou interakci mezi 
poskytovatelem a konzumentem pomocí tzv. 

„protokolu interakce“ s využitím například 
sekvenčního diagramu či diagramu spolupráce dle 
standardu UML 

Simple interface – jednoduché rozhraní 

 

 

Jednoduchá rozhraní definují jednosměrné služby, 
které nevyžadují protokol. Takové služby mohou být 
definovaný pomocí jednoduchého UML prvku – 
interface a poté poskytovány na portu typu „service“ 
a konzumovány na portu typu „request“. 

  

 soaml Příklad SoaML

«serviceInterface»

Serv iceInterface

 soaml Příklad SoaML

«serv iceContract»

odpov ěď_na_dotaz

«serviceInterface»

dotazov ací_aplikace

«serviceInterface»

odpov ídaj ící_aplikace

«participant»

odpov ěď_na_dotaz::

odpov ídaj ící_aplikace

«participant»

odpov ěď_na_dotaz::

dotazov ací_aplikace

«interface»

odpov ěď

+ poskytniVysledkyDotazu()  :void

«interface»

dotaz

+ zadejParametryDotazu()  :void

uses realizes

uses
realizes

typ typ

 soaml Příklad SoaML

«interface»

poskytniStav ŘešeníDotazu

«requestPoint»

~Stav dotazu
«participant»

dotazov ací_aplikace

«requestPoint»

~Stav dotazu

«servicePoint»

Stav dotazu
«participant»

odpov ídaj ící_aplikace

«servicePoint»

Stav dotazu

Stav

dotazu

Stav

dotazu
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6.1.3 Jednotná integrace systémů, aplikací a služeb 

Aplikace a služby by měly být provozovány na jednotné servisní platformě SOA. Ta tvoří typicky několik produktů, 

z nichž nejdůležitější jsou Service Bus, BPEL Process Manager a Business Process Management. Společně tak jsou 

všechny tyto produkty úzce provázány a poskytují vývojářům a administrátorům vysoký komfort při vývoji a 

nasazení aplikací, které v sobě integrují dílčí služby a procesy. Díky tomu odstiňují vývojáře od komunikačních 

problémů, které nastávají v případě různorodých řešení, kdy ne všechny komponenty jsou spolu vzájemně 

kompatibilní. 

Pro vývoj aplikací, procesů a služeb stačí vývojářům jediné komplexní vývojové prostředí, které díky plnohodnotné 

integraci do všech produktů SOA umožňuje úplnou implementaci všech potřebných komponent. Stejně tak správa 

celého řešení je možná přes jednotné administrační rozhraní, které je plně integrované do platformy SOA. 

Vzájemně kompatibilní komponenty SOA musí splňovat potřebné standardy pro tvorbu servisně orientovaných 

řešení, poskytující řadu adaptérů pro integraci do jiných systémů (např. DB, LDAP, JMS) a umožňují tak rychlejší a 

efektivnější vývoj a provoz celého řešení. Jedná se o osvědčenou integrační platformu, která podporuje otevřené 

SOA standardy, je vysoce výkonná, škálovatelná a spolehlivá. 

6.1.4 Snížení nároků na provoz, zabezpečení a monitoring služeb 

Využitím jednotné standardizované platformy, která integruje všechny procesy a služby do jediného centrálního 

řešení se umožní opakovaně využívat existujících prvků, umožní snížit nároky na provoz, zabezpečení i monitoring.  

Jednotlivé komponenty jsou většinou spolu úzce provázány. Mohou tak využívat jednotné autentizační prvky, lze je 

jednotně monitorovat, vzájemně je vůči sobě optimalizovat, případně další výhody. 

6.1.5 Zjednodušení procesů a organizační struktury 

Doporučuje se zavést procesy potřebné pro vývoj a provoz řešení a definovat odpovídající organizační strukturu. 

V rámci dodávky celého řešení je vhodné vytvořit i vývojové prostředí a testovací prostředí. Ve vývojovém prostředí 

probíhá implementace nových služeb či změna stávajících. Před nasazením do produkčního prostředí jsou změny 

důkladně ověřeny v testovacím prostředí a až poté nasazeny do produkce. Realizace změn probíhají řízeným Change 

managementem (ITIL) a release managementem procesem (ITIL). Standardizace komunikace a procesní přístup k 

realizaci změn ve svém důsledku přispějí ke snížení rizika vzniku neplánovaných výpadků a nedostupností služeb 

způsobených rozvojem řešení. 

6.1.6 Rychlý vývoj a nasazení služeb 

Zrychlení vývoje spočívá v možnosti libovolně kombinovat funkcionality již existujících opakovaně využitelných 

komponent (reuse), čímž se snižuje pracnost realizace. Rozpad na dílčí samostatné komponenty umožňuje se více 

soustředit na business logiku každé z nich. Návrh a popis nové služby provádějí analytici, kteří vytváří odpovídající 

modely služeb na základě, kterých je možné, je i implementovat. Nasazení nových služeb musí být možné i bez 

omezení funkcionality již existujících služeb. 

6.1.7 Postupný kontinuální vývoj 

Ze samostatných oddělených komponent, které mají jasně definované rozhraní, lze budovat nové aplikace a služby 

a ty postupně nasazovat na jednotlivá prostředí, aniž by byla ovlivněna funkcionalita stávajících aplikací a služeb. 
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6.1.8 Koncept a architektura řešení 

Typické logické schéma pro zajištění funkcionalit by mělo vycházet z (ne)funkčních požadavků. Typicky by návrh 

SOA platformy měl obsahovat a být definován dle těchto bodů: 

◼ SOA platforma včetně hardware a software produktů s popisem funkcionalit. 

◼ Popis licenčních modelů SOA Platformy. 

◼ Popis architektury a model řešení včetně schémat navrhované architektury prezentující řešení jednotlivých 
logických funkčních komponent řešení a jejich vazeb. 

◼ Slovní popis modelu řešení, samostatné kapitoly pro jednotlivé logické komponenty (typické aplikační 
komponenty SOA platformy): 

◼ komunikační sběrnice ESB 

◼ procesní platforma BPM 

◼ registr služeb 

◼ designér služeb 

◼ monitoring 

◼ historický archiv  

◼ Popis zabezpečení platformy, včetně schémat rozdělení síťových segmentů a zapojení jednotlivých 
komponent do síťových segmentů. 

◼ Popis architektury pro zajištění vysoké dostupnosti a požadovaných provozních parametrů včetně provozních 
parametrů garantovaných nabízeným řešením a včetně schémat a popisu funkcionality. 

◼ Přehled výkonnostních limitů řešení a informace o škálovatelnosti řešení. 

◼ Popis zajištění záloh a obnovy řešení (DRP plány) spolu s odkazy na využitý hardware a software. 

◼ Informace o využitých standardech a podpoře architektury SOA. 

◼ Popis rozhraní využitých v rámci obsluhy, konfigurace a rozvoje řešení. 

 

 
Obrázek 45 Typické logické schéma – Pattern 
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6.1.8.1 Komunikační sběrnice ESB 

Komunikační vrstva ESB je centrální komponentou zajišťující přenos zpráv mezi Poskytovatelem a Konzumentem 

služeb. ESB zprostředkovává komunikaci a provádí konverzi mezi formáty a protokoly vstupních požadavků 

vznesených příjemci služby a formáty a protokoly požadovanými Poskytovateli služby. Pro komunikaci mezi 

jednotlivými příjemci a Poskytovateli služby není třeba individuálně dojednávat komunikační rozhraní. ESB zajišťuje 

transparentnost komunikace poskytnutím univerzálního komunikačního rozhraní. Příjemci služeb nemusí znát 

adresu komunikačního rozhraní Poskytovatelů služeb. Adresovatelnost požadované služby a směrování zpráv 

zajišťuje ESB. 

Komunikační sběrnice ESB musí být (a typický bývá) připravena nejen na přenos datových zpráv, ale i objemných 

souborů v řádu stovek MB bez dopadu na probíhající on-line komunikaci. Soubory jsou v průběhu přenosu uloženy 

v dočasném úložišti ESB a vlastní zprávou je přenášen pouze odkaz na umístění souboru. ESB dále volitelně zajišťuje 

bezpečnost a integritu dokumentů. Všichni oprávnění Konzumenti služby, jež obdrželi odpověď s odkazem na 

soubor (případně jiný autorizační prvek, např. řetězec znaků), mají přístup k souboru v dočasném úložišti. 

Poskytovatel služby v odpovědi typicky určuje, po jak dlouhou dobu bude soubor v dočasném úložišti uložen. Po 

uplynutí nastavené doby ESB zajistí odmazání souboru z dočasného úložiště. Řešení musí obsahovat funkcionalitu 

obsluhující případné kolize v podobě současného přístupu k souboru a mazání souboru. Pro obsluhu dočasných 

souborů je možné nastavit jiné politiky, např. může být soubor odmazán okamžitě po vyzvednutí prvním z příjemců. 

Funkcionalita přenosu souborů umožňuje volitelně zabezpečit přenos souboru SSL šifrováním a volitelně garantovat 

integritu souborů. Dle specifických požadavků Poskytovatelů a Konzumentů může být využito i šifrování a 

podepisování dokumentů. 

ESB bude dále zajišťovat vzájemnou komunikaci a doručování řídicích zpráv ETL úloh mezi jednotlivými systémy ETL. 

ESB bude v roli prostředníka, kdy Konzument prostřednictvím volání rozhraní požádá o zajištění přenosu dat ze 

systému Poskytovatele.  Spustí ETL úlohu, která zajistí přenos dat z Poskytovatelského systému do datové úschovny. 

Následně informuje Konzumenta služby o existenci připravených dat v datové úschovně. Konzument služby 

následně volá rozhraní s požadavkem na spuštění ETL úlohy pro import dat do systému Konzumenta. Pro spouštění 

ETL úloh budou v řešení připraveny dedikované služby. Systémy Konzumentů a Poskytovatelů nebudou mít přímý 

přístup k ETL komponentě a ETL úlohám. Jednotlivé ETL úlohy budou volat prostřednictvím služeb. Systém bude 

garantovat doručení dat od Poskytovatelů ke Konzumentům. 

ESB typicky poskytuje podporu pro automatizované kontroly integrity a kvality dat. Všechny úlohy pro kontrolu 

integrity a kvality dat jsou řízeny prostřednictvím ESB. 

V rámci ESB by měly být jednotlivé úlohy zajišťovány komponentami navrženými dle standardů SCA (Service 

Component Architecture). 

6.1.8.1.1 Mediace 

Komunikace na úrovni mediace zpráv představuje nízko úrovňový přenos a transformaci zpráv mezi komponentami 

služeb využívajícími ESB. Mediační tok zpráv mezi Poskytovatelem a příjemcem služby zahrnuje dynamické určení 

Poskytovatele služby využitím registru služeb a přenos zpráv mezi jedním Konzumentem a jedním Poskytovatelem. 

ESB v rámci mediačních toků poskytuje všechny funkcionality včetně autentizace, autorizace komunikujících stran 

a zabezpečení komunikace. Tento nejnižší stupeň integrace v podstatě představuje publikaci rozhraní (proxy služby) 

jedné služby v rámci SOA. 

6.1.8.1.2 Integrace 

Komunikace na úrovni integrace představuje přenos zpráv na úrovni mediace, přičemž do komunikace je zapojeno 

více Poskytovatelů či odběratelů služeb. Poskytovatelé služeb jsou identifikováni jako v případě mediační úrovně 

využitím registru služeb. Logika přenosu a mapování zpráv mezi Konzumenty a Poskytovateli je z větší míry statická, 
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obsahující pouze jednoduché podmínky (či politiky) a konfigurovaná jako mediační datové toky v ESB. Logika volání 

jednotlivých komponent neobsahuje transakční zpracování a pokročilou obsluhu chyb. 

6.1.8.1.3 Orchestrace 

Komunikace na úrovni orchestrace služeb představuje nejvyšší stupeň komunikace ESB zahrnující jednoho či více 

Konzumentů služeb a jednoho či více Poskytovatelů služeb, přičemž výměna informací, volání jednotlivých rozhraní, 

transformace zpráv atd. jsou řízeny pokročilou logikou. 

 
Obrázek 46 Schéma BPEL 

Služby, nebo také BPEL komponenty, na této komunikační úrovni jsou vytvářeny organizací komponent z nižších 

vrstev do dynamicky řízených Workflow využívajících složité podmínky a politiky pro řízení běhu a rozhodování. V 

rámci podmínek a politik mohou být využity statické informace o Konzumentech nebo Poskytovatelích zpráv či 

dynamické informace nesené uvnitř zpráv. Workflow je konfigurovatelné prostřednictvím jazyka BPEL. 

6.1.8.2 Procesní platforma BPM 

Komponenta BPM poskytuje funkcionality a nástroje pro řízení komplexních procesů a pro budování procesně 

orientovaných agendových nebo editorských aplikací. 

Komponenta BPM zajišťuje běh dlouho trvajících procesů zahrnujících uživatelské interakce. Za tímto účelem bývá 

definována funkcionalita pro návrh, vytváření a prezentaci webových aplikací zprostředkujících uživatelské vstupy 

v procesu. Procesy je možné navrhovat v grafickém prostředí, a zároveň přímou editací definičních souborů. 

Uživatelské webové rozhraní procesních aplikací typický je integrováno do portálového řešení. Koncový uživatel je 

odstíněn do procesní platformy BPM a netuší (nemá tušit), zda logiku vykonává Platforma BPM nebo jiná 

komponenta. 

6.1.8.3 Registr služeb 

Registr služeb poskytuje informace o dostupných komponentách SOA architektury. Registr obsahuje katalog služeb 

a komponent, jejich specifikaci a metadata.  

Konzument využívá registr služeb k vyhledání jemu dostupných služeb a komponent a k získání specifikace nezbytné 

pro pochopení jakým způsobem a s jakými parametry je třeba službu volat. Obsaženy jsou informace o 

funkcionalitách poskytovaných jednotlivými službami. Vývojáři nových služeb před návrhem nových služeb mohou 

jednoduše prohledat registr, zda již neexistuje služba vyhovující jejich požadavkům, čímž je zabráněno nechtěné 

duplicitě služeb. 

Registr služeb typicky podporuje řízení životního cyklu všech evidovaných komponent. O každé evidované 

komponentě uchovává informace, v jakém stavu z pohledu nasazení se komponenta nachází (ve vývoji, v testu, 

v produkci), verze jednotlivých komponent a dynamický odkaz na poslední zveřejněnou verzi komponenty určenou 
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pro využití v rámci implementace služeb. Registr služeb je přístupný nejen samotným servisním komponentám 

prostřednictvím aplikačního rozhraní, ale i vybraným uživatelům využitím obsaženého webového rozhraní. 

Oprávnění uživatelé tak mohou mít možnost získat další informace o komponentách, jako jsou přehledy změn 

komponent, doporučení pro využití komponent, závislosti komponent, informace o využití komponent. 

6.1.8.4 Designér služeb 

Návrh a definici nových služeb je možné vytvářet jak přímou editací zdrojových souborů, tak i pohodlněji s využitím 

specializovaného grafického nástroje. Tímto nástrojem lze vytvářet definice nových služeb či modifikovat definice 

služeb existujících na všech komunikačních úrovních sběrnice ESB. 

V rámci návrhu lze využít existující komponenty služeb evidované v centrálním registru služeb či navrhnout nové 

komponenty služby dle specifických požadavků implementované služby. Designér služeb pro nejvyšší komunikační 

vrstvu podporuje návrh Workflow služeb a v jazyce BPEL/BPMN. 

6.1.8.5 Monitoring 

Komponenta zajišťuje dohled prostředí SOA platformy, provozní dohled služeb a statistický dohled realizovaných 

volání služeb. 

Neagregované monitoring informace o realizovaných voláních, zprávách, transakcích, procesech na všech 

komunikačních úrovních jsou typicky přenášeny do komponenty Historický archiv, kde jsou skladovány a 

zpřístupněny pro následný reporting a analýzy (optimalizace architektury/výkonu). O každém volání, zprávě, 

transakci či procesu je doporučené evidovat následující informace: 

◼ datum a čas (v ms) zahájení volání / zaslání zprávy, 

◼ datum a čas ukončení volání /obdržení odpovědi, 

◼ identifikace komunikujících stran, 

◼ výsledek volání, 

◼ počet opakovaných volání, výše uvedené parametry pro každé z nich, 

◼ další volitelné detaily volání včetně informací z hlavičky či těla zpráv. 

 

Nastavení archivace zpráv umožňuje omezit i velikost některých elementů tak, aby nebyly přenášeny celé zprávy a 

nedošlo k zahlcení Historického archivu (neposílá se Payload zprávy). 

Do monitoringu jsou ze všech komunikačních vrstev předávány informace o provozních alarmech, bezpečnostních 

alarmech a aktuálních dostupnostech a stavech komponent a služeb. Monitoring dále aktivně monitoruje 

výkonnostní a kapacitní metriky jednotlivých toků nebo služeb a generuje alarmy v případě překročení prahových 

hodnot. Parametry monitoringu lze pro služby nastavit v grafickém návrháři služby, kde je možné určit měřící body 

a detailní parametry měření. 

6.1.8.5.1 Bezpečnostní dohled 

V řešení je možné uvažovat také s monitorováním výskytu bezpečnostních událostí a parametrů. Veškeré aktivity 

prováděné administrátory, uživateli a napojenými aplikacemi nad systémem mohou být auditovány/logovány v 

čitelné podobě. Všechny takto logované auditní záznamy je možné přenášet real-time do systému pro bezpečnostní 

monitoring (SIEM) k jejich vyhodnocení a uložení na centrálním bezpečném místě pro případnou zpětnou analýzu. 

6.1.8.6 Historický archiv 

Historický archiv uchovává informací o 

◼ všech datových výměnách realizovaných řešením, 
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◼ událostech a chybách detekovaných v rámci dohledu běhových prostředí a provozního dohledu služeb. 

6.2 Praktické postupy pro Konzumenty a Poskytovatele služeb elektronického zdravotnictví 

K zajištění zapojení konzumentů a poskytovatelům služeb eZdravotnictví jsou níže popsány 3 patterny (vzory), 

které obecně popisují způsob integrace/zapojení subjektů. 

Architektonický vzor je obecně platný model, který popisuje architektonický model, bez konkrétních technologií a 

implementace (bez Solution architektury). Níže popsané patterny jsou na úrovni EA platné a snadno aplikovatelné 

pro individuální použití.  

 
Obrázek 47 Začlenění PZS, OZZ, editora a dalších subjektů do elektronického zdravotnictví 

 

Začlenění PZS, OZZ a editora AÚ do elektronického zdravotnictví je patrné z výše uvedeného obrázku. Externí 

subjekty se připojují k IDRR – Integrované datové resortní rozhraní, které zajišťuje interoperabilitu. Individuálně pro 

PZS, OZZ a Editora jsou patterny uvedeny v následujících kapitolách. 

 

◼ Informační Systém Poskytovatele Zdravotních Služeb (IS PZS) - Informační systém poskytovatele zdravotních 
služeb, kterým přistupuje k centrálním službám elektronického zdravotnictví. 

◼ Systém sdílení osobního zdravotního záznamu (SS_OZZ) - Systém zajišťující ukládání a sdílení osobních 
zdravotních záznamů pacientů. 

◼ Systém editora autoritativních údajů – Informační systém Editora autoritativních údajů, prostřednictvím 
kterého Primární nebo Sekundární editor provádí volání Služeb editace autoritativních údajů na specifickém 
rozhraní IDRR za účelem jejich zavedení, změny nebo rušení. 
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6.2.1 Konzumenti Centrálních služeb eZdravotnictví 

Mapa Centrálních služeb elektronického zdravotnictví ukazuje hierarchii centrálně poskytovaných aplikačních služeb, které 
jsou konzumovány veřejností, pacienty, zdravotnickými pracovníky, ale i informačními systémy poskytovatelů zdravotnických 
služeb, pověřených osob a správců. Tmavě modré služby představují kompozitní služby RDR, které jsou zajišťovány službami 
jednotlivých subsystémů IDRR. 

 
Obrázek 48 Mapa Centrálních aplikačních služeb eZ 

6.2.1.1 Vzory pro připojení k centrálním službám elektronického zdravotnictví 

Pro konzumenty Centrálních služeb eZ se jako návod pro integraci používá Architektonický vzor, který je obecně 
závazný model, jenž popisuje výřez z celkového Architektonického modelu eZ, ale bez konkrétních technologií a 
implementačních detailů (bez Solution Architektury), které si řeší každý konzument individuálně. Níže popisované 
patterny jsou na úrovni EA přehledné a snadno aplikovatelné pro individuální použití.  

 
Obecné pravidlo pro všechny konzumenty a poskytovatele služeb je definováno Procesem připojení konzumenta 
k IDRR. Cílový systém konzumenta služeb musí aktivně identifikovat službu v Katalogu služeb eZ, kterou do katalogu 
publikoval její poskytovatel, v tomto případě NCeZ. Pokud má o službu konzument zájem a chce ji využívat, musí 
postupovat v následujících krocích: 

 
· Splnit předpoklady pro využívání sdílených centrálních služeb  

o Prokázat že je oprávněný subjekt  
o Vyplnit jednoduchou žádost o připojení ke službám a účel jejich využití  

· Implementovat rozhraní pro volání služeb v jeho lokálním IS  
o Stáhnout si specifikaci a technické parametry pro připojení ke službě (WSDL, XSD)  
o Získat/Vyvinout modul s API pro integraci na rozhraní IDRR dle poskytnuté specifikace 
o Otestovat funkčnost komunikace na rozhraní IDRR v testovacím prostředí  

· Uzavřít dohodu o podmínkách a získat tak oprávnění k užívání služby  
o Získat serverové autentizační prostředky distribuované NCeZ  
o Napojit se na produkční prostředí IDRR a službu začít využívat  
o Spolupracovat v rámci rozvoje, navrhovat změny a inovace služeb  
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V dalších podkapitolách jsou uvedeny tři vzorové architektonické patterny pro připojení subjektů zdravotnictví 
k IDRR. Předpokládá se, že se tyto patterny budou doplňovat a rozvíjet ve smyslu vytvoření jednotlivých sub variant 
pro různé subjekty zdravotnictví (velikost, struktura organizace, …) a podle typů jednotlivých IS PZS (NIS, KIS, LAB, 
Ambulantní IS, …). Základní patterny jsou následující: 

 
· Připojení Editora autoritativních údajů  
· Připojení Poskytovatele zdravotnických služeb  
· Připojení Provozovatele úložišť osobních zdravotních záznamů pacientů  

6.2.1.1.1 Pattern pro připojení Editora autoritativních registrů k IDRR 

 

 

Obrázek 49 Vzor pro připojení systému Editora autoritativních údajů k centrálním službám eZ 

Editor prostřednictvím svého Informačního Systému editora AÚ využívá základní Centrální služby eZ, (čtení 
Katalogu služeb eZ, čtení oprávnění a mandátů z RPM), dále služby autentizace pro podporu bezpečné 
komunikace mezi systémy, ale především Služby čtení a editace autoritativních údajů (dílčích autoritativních 
registrů na diagramu vpravo).  
Editor může využívat nezávisle i systémy eGovernmentu (naznačeny vlevo tmavě zelenou barvou), primárně však 
využívá služby klíčových ISVS zprostředkovaně prostřednictvím Rezortního datového rozhraní (RDR), které služby 
ISVS nabízí všem subjektům zdravotnictví jako Centrální služby. 
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6.2.1.1.2 Pattern pro připojení Poskytovatele zdravotnických služeb k IDRR 

 

 

Obrázek 50 Vzor pro připojení systému Poskytovatele ZS k centrálním službám eZ 

Poskytovatel zdravotnických služeb využívá prostřednictvím svého IS PZS Centrální služby eZ (čtení Katalogu 
Služeb eZ, Nahlížení do Indexu ZD, EMZ, ověřování Oprávnění na služby a udělené mandáty v RPM), Služby a čtení 
a editace autoritativních údajů, Služby autentizace pro podporu bezpečné komunikace mezi systémy a Služby 
vydávání identifikačních a autentizačních prostředků. Vlastní výměna Zdravotnické dokumentace probíhá 
prostřednictvím sítě NKMeZ v případě vnitrostátní, resp. prostřednictvím SW brány CBeHIS v případě výměny ZD 
mimo ČR. 
Konečně může Poskytovatel využívat nezávisle i systémy eGovernmentu (naznačeny vlevo tmavě zelenou barvou), 
primárně však využívá služby klíčových ISVS zprostředkovaně prostřednictvím Rezortního datového rozhraní 
(RDR), které služby ISVS nabízí všem subjektům zdravotnictví jako Centrální služby eZ. 
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6.2.1.1.3 Pattern pro připojení Provozovatele úložišť osobních zdravotních záznamů k IDRR 

 

 

Obrázek 51 Vzor pro připojení systému Provozovatele OZZ k centrálním službám eZ 

Provozovatel OZZ využívá prostřednictvím svého SS_OZZ Centrální služby eZ (čtení Katalogu Služeb eZ, Ověřování 
Oprávnění na služby a udělené mandáty v RPM), služby Sdílení zdravotnické dokumentace (čtení Indexu ZD) 
a Služby autentizace pro podporu bezpečné komunikace mezi systémy. Mezi SS_OZZ a IS PZS pak dochází k vlastní 
výměně ZD prostřednictvím sítě NKMeZ. 
Konečně může Poskytovatel využívat nezávisle i systémy eGovernmentu (naznačeny vlevo tmavě zelenou barvou), 
primárně však využívá služby klíčových ISVS zprostředkovaně prostřednictvím Rezortního datového rozhraní 
(RDR), které služby ISVS nabízí všem subjektům zdravotnictví jako Centrální služby eZ. 
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6.2.2 Poskytovatelé služeb 

V případě, že organizace (např. nemocnice) je i poskytovatelem služeb eZdravotnictví, může využít Rezortní datové 

rozhraní k publikaci svých služeb a následnému přístupu konzumentů k takto sdíleným eHealth službám. V případě 

využívání všech služeb eZdravotnictví by mělo platit, že každá služba uvedená v katalogu služeb má garantovaného 

vlastníka a definovaná SLA, tedy že se může konzument služeb spolehnout na to, že může využívat schválenou, 

jasně popsanou službu na a uplatňovat sankce a záruk na její funkci. 

Poskytovatel služeb se zase může spolehnout na to, že bude mít uzavřeno smluvní ujednání s konzumenty na 

podmínkách užití jeho služeb, že bude mít možnost kooperovat s odběrateli služeb za účelem jejich správného 

rozvoje, a konečně že se všichni dozví o jeho službách, protože informace o nich budou uloženy v Centrálním 

katalogu elektronických služeb zdravotnictví. 

Veškeré služby, které budou poskytovány a konzumovány, musí podléhat tzv. Certifikaci neboli internímu schválení, 

otestování a následné publikaci v katalogu. Tento proces bude klíčový zejména proto, aby poskytovatelé služeb, 

měli garanci dostupnosti a kvality služeb. 

 

 

Obrázek 52 Centrální subsystém SZD a jeho vazby na PZS, OZZ a přeshraniční bránu při sdílení zdravotní dokumentace uvnitř i vně CŘ 

Výše uvedený diagram popisuje sdílení a využívání sdílené zdravotní dokumentace pro konzumenty PZS a OZZ. 

Základní koncept a myšlenka návrhu tkví v základním předpokladu, že je nutné přistupovat ke SZD 

prostřednictvím bodu realizující bezpečné/autentizované předání dat (BVD). Tento bod je kritickým místem, 

neboť zde dochází k autentizaci a autorizaci (přihlášení a ověření oprávnění) ke službám SZD. Tento způsob 

návrhu je navržen takto, aby byla zdravotní dokumentace distribuována pouze těm subjektům (PZS, OZZ), kteří 

mají oprávnění dokumentaci sdílet. 

Poskytovatel zdravotnických služeb může nabývat podoby (role): Registrující lékař, Ošetřující lékař, Souhlasem 

zmocněný lékař, Zdravotní sestra. Tyto role kompozicí k Zdravotnickému pracovníkovi, který přistupuje k využívání 

centrálních služeb eZdravotnictví 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 
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Portálu (NZIP) a prostřednictvím Informačního Systému Poskytovatele Zdravotních Služeb (ISPZS), který je 

integrován na systém Rezortní Datové Rozhraní (RDR) a využívá centrální služby zdravotnictví. Subjekty zapojené 

do tvorby elektronických služeb zdravotnictví 

Ministerstvo zdravotnictví bude pro schvalování architektury a návrhu nových/změněných služeb využívat institut 

žádostí o posouzení a schvalování záměrů. Obdobný princip využívá Ministerstvo vnitra a jeho odbor hlavního 

architektura, který posuzuje požadavky na nové informační systémy. Gestorem pro institut schvalování musí být 

tzv. Hlavní architekt rezortu zdravotnictví, který se svým týmem bude posuzovat a schvalovat žádosti o vytváření, 

publikaci a využívání služeb eZ. 

6.2.2.1 Zapojení poskytovatelů služeb do jejich tvorby a rozvoje 

  

Obrázek 53 Role subjektů zapojených do tvorby sdílených služeb eZdravotnictví 

Diagram výše popisuje role a služby subjektů zapojených do eZdravotnictví. Diagram je rozdělen na dvě části. Levá 

část popisuje spolupráci na tvorbě služeb, pravá část tvorba obsahu služeb. 

Služby pro poskytovatele zdravotních služeb nabízí následující zapojení do procesu tvorby služeb: 

◼ Standardy elektronického zdravotnictví – definice standardů pro Procesní, Aplikační, Datové a Infrastrukturní 
vrstvy architektury PZS, 

◼ Centrální služby a Architektura PZS – metodická a praktická podpora tvorby a správy architektonických 
modelů místních IS poskytovatelů zdravotnických služeb, 

◼ Metodické a certifikační služby pro poskytovatele – Zákonné povinnosti, postupy, doporučení, osvědčení, 
certifikace postupů a kontroly, 

◼ Sdílení doporučených klinických postupů – plnění a čerpání informací ze sdílené báze znalostí, výzkum a vývoj 
nových možností v oblasti poskytování elektronických služeb, 

◼ Hodnocení a kvalita služeb poskytovatelů – spolupráce při Analýze a Benchmarkingu poskytovaných služeb. 

◼ Publikace časové dostupnosti péče – zajištění aktuálnosti informací, optimalizace dostupnosti služeb 

 

Služby správy obsahu portálu, procesů a katalogu služeb: 

◼ Služby redakčního systému – Redakční rada, plán, akvizice a integrace zdrojů dat, kvalita informací a 
Workflow – Tvorba obsahu, Schvalování a Publikace. 

◼ Metodické řízení subjektů zainteresovaných na zdravotní péči – Byznys služby pro zajištění spolupráce, 
metodického a taktického řízení v rámci životního cyklu tvorby elektronických služeb ve zdravotnictví. 

◼ Správa katalogu služeb ve zdravotnictví – Metodika poskytování otevřených zdravotnických dat, formy a 
kanály komunikace s veřejností. 
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6.2.2.2 Koordinace aktivit SOA a metodická podpora – Národní Centrum eZdravotnictví (NCeZ) 

Role a odpovědnosti NCeZ 

NCeZ bude mít za úkol programově a hospodárně koordinovat a podporovat rozvoj elektronického zdravotnictví, 

udržovat a rozvíjet koncepci elektronizace zdravotnictví. NCeZ bude vybaveno nejen odbornou kompetencí a 

odpovědností, ale také příslušnou pravomocí prosazovat základní principy elektronizace v souladu s přijatou 

národní strategií. Toto centrum bude kromě organizací v působnosti MZ spolupracovat s dalšími resorty, zejména s 

resortem MV odpovědného za rozvoj služeb eGovernmentu, resortem MPSV, ale i s resorty, které budou navzájem 

sdílet informační služby. Dalšími spolupracujícími subjekty v rámci elektronizace budou krajské úřady, PZS, ZP, 

profesní a odborné organizace, pacientské organizace a instituce působící ve zdravotnictví, NCMNK, akreditované 

testovací a certifikační autority pro oblast elektronických IS ve zdravotnictví apod. 

Věcný záměr navrhuje ustavení Národního centra pro elektronizaci zdravotnictví (NCeZ) jako jednoho z hlavních 

aktérů eZ. Toto centrum je navrženo jako tým pracující interně v rámci MZČR. Mezi hlavní oblasti činnosti NCeZ 

bude patřit zejména koncepční, strategické a programové řízení elektronizace zdravotnictví zajištění odpovídajících 

standardů a rovných podmínek pro poskytovatele. NCeZ bude certifikační autoritou pro informační systémy 

vstupující do procesů EZ a pro služby EZ a dále Centrální autorita pro výměnu zdravotní dokumentace. 

Klíčovým úkolem NCeZ bude připravit standardy a rovné podmínky pro všechny poskytovatele. Systém nesmí vést 

k dalšímu administrativnímu zatížení lékařů a nesmí vést k monopolu některé z IT firem. Organizační zajištění NCeZ 

odbornými kapacitami, zejména v začátcích podpořené zapojením externích pracovníků, je uvedeno níže na 

diagramu. 

Odpovědnost NCeZ je vizualizována na schématu nížeji: 

· Podílí se na roli Poskytovatel centrální služby pro výměnu zdravotnické dokumentace 

· Má plnou odpovědnost za roli Správce ukazatelů a Hodnotitel výkonnosti poskytovaných služeb 

eZdravotnictví a spolupracuje se Správcem ukazatelů a Hodnotitelem kvality poskytovaných zdravotních 

služeb, kterou zajišťuje ÚZIS 

· Má plnou odpovědnost za Nastavování pravidel a za standardizaci eZdravotnictví 

· A konečně je Věcným správcem Národního Zdravotnického Informačního Portálu 

o za část participace na Správě věcného obsahu Národního portálu 

o a za oblast SOA Governance, tj. správu Katalogu služeb a zajištění řídících a výkonných SOA procesů, 

která bude detailně popsána v následujícím textu, protože představují klíčovou kompetenci NCeZ 

 

 

Obrázek 54 Role a odpovědnosti NCeZ 
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Zajištění SOA Governance NCeZ 

Výše uvedení schéma ukazuje v pravé části ideální cílový stav pokrytí rolí pro Řízení a Výkon SOA Governance 

procesů. První pohled na množství rolí a týmů je děsivý, ale z nulového dnešního stavu do cílového se postupuje 

v jednotlivých etapách, role a kompetence se budují postupně, krok za krokem v souladu s požadavky 

elektronického zdravotnictví, množství služeb provozovaných centrálně a objemu služeb publikovaných 

jednotlivými poskytovateli, které je třeba motivovat a metodicky vést. 

 

V prvním kroku je tedy nutno z vlastních zdrojů NCeZ zajistit pouze tyto Řídící role: 

· Manažer služeb SOA 

· Správce systému SOA Governance (subsystému Katalog Služeb eZdravotnictví) 

· a řídící tým: Řídící výbor SOA, který musí mít většinové zastoupení od klíčových zainteresovaných subjektů 

ve zdravotnictví, podobně jako je Řídící výbor NZIP vedený ministrem a doplněn zástupci zainteresovaných 

subjektů 

a pro zajištění správy životního cyklu tyto Výkonné role: 

· Plánovač služeb 

· Návrhář služeb 

· a výkonný tým: Provoz IT v rezortu, který již existuje 

 

To je vše z interních zdrojů MZČR, potřebné pro první úspěšné odstartování procesů SOA Governance. Z externích 

zdrojů, formou smluvního zajištění externích odborných rolí SOA, lze pak pokrýt zbývající Řídící role: 

· Koordinátor 

· Komunikátor 

· a tým: SOA Centrum 

a pro Výkonné role smluvně zajistit: 

· Implementátora služeb, pro realizaci centrálních služeb eZ 

· Provozovatele služeb, který může být v případě centrálních služeb shodný s týmem Provoz IT v rezortu 

 

Zbývající vývojové týmy: Obchodní zástupci, Vývojový tým a Tým rozvoje služeb, lze budovat později za většinového 

zapojení zainteresovaných osob přicházejících od subjektů působících ve segmentu zdravotnictví. Zbývající řídící 

týmy: Správní rady SOA a EA, Obchodní řídící skupina, Obchodních zástupců jsou příkladem spíše z komerce, a jejich 

budování je na zvážení. Dle obecného doporučení lze tyto týmy, pro prvních několik etap rozvoje SOA, nahradit rolí 

Hlavního Architekta rezortu, který bude dohlížet nad souladem rozvoje architektury rezortu a rozvojem služeb. 

 

 

Postupem času lze rozšiřovat vlastní lidské zdroje na ministerstvu potřebné pro výkon Řídících i Výkonných rolí 
SOA, které byly zpočátku outsourcovány. Bude nutné získávat a postupně vychovávat odborníky na dané 
odborné oblasti, úměrně k požadavkům na komplexitu a kvalitu služeb elektronického zdravotnictví, které budou 
růst díky tlaku Pacientů a Veřejnosti na Poskytovatele Zdravotnických Služeb v budoucnu. 
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Další podpůrné aktivity NCeZ 

Rezort by pro své poskytovatele zdravotnických služeb, případně další zájemce o využívání sdílených služeb mělo 

realizovat metodickou podporu. Tato metodická podpora spočívá k zajištění informovanosti a školení navázaných 

subjektů na zdravotnictví. Klíčovými konzumenty této metodické osvěty jsou převážně EA a SA architekti 

Poskytovatelů Zdravotních Služeb, kteří v jejich organizacích postupně uplatňují řízení organizace prostřednictvím 

architektury, moderních a praxí prověřených manažerských metod uvedených v předchozích kapitolách. Rezort 

může zahrnout následující aktivity metodické podpory do svého plánu podpory a rozvoje segmentu zdravotnictví 

v oblastech odborných ICT kompetencí: 

◼ Modelování – jak se postupuje při tvorbě a užití modelů architektury v organizaci PZS (Metodika EA), 

 

◼ Jazyk – školení modelovacího jazyku ArchiMate® 3, 

 

◼ Projektové řízení – přesah modelování architektury do řízení projektů a procesů (TOGAF, COBIT, ITIL), 

 

◼ Modelovací nástroje – doporučení, porovnání a zhodnocení modelovacích nástrojů. Jak se s modelovacími 
nástroji pracuje, základní předpoklady pro práci s nástrojem. Zvážit využití nástroje podporujícího 
architekturu, tak i nadstavbovou část analýzu (UML, BPMN), 

 

◼ Akcelerátory – popsat akcelerátory tvorby architektury (BMC), 

 

◼ Přesah – popsat a vysvětlit rozdíl mezi architekturou, analýzou, design (BPMN, UML, SoaML, SysML), 

 

◼ Provoz ICT – popsat jak a čím se řídí provoz, rozvoj ICT služeb (SGRM), 

 

◼ Provoz – informovanost a přesah architektury do provozu (SGVM a ITIL), 

 

◼ Manažerské techniky – efektivně analyzovat a využívat manažerské metodiky (SWOT, BSC), 

 

◼ Pravidla– důraz na stanovení a dodržování pravidel pro nákup ICT (TCO), 

 

◼ Žádosti – vysvětlit, odůvodnit a představit požadavky předkládané v žádostech o napojení na centrální služby 
eZ, 

 

◼ Kooperace – motivovat a podněcovat společné strategické a taktické plánování rozvoje služeb eZ, 

 

◼ Spolupráce – Využívat aktivní spolupráci na naplnění cílů strategie eZdravotnictví se zapojení do akčních 
plánů eZ, (např. lékový záznam, neschopenka, a další projekty), 

 

◼ Sdílené repozitory – nabídnout, vysvětlit a předat možnost sdílení modelů (architektonických a analytických). 
S využitím sdíleného repozitory nemusejí poskytovatelé pořizovat úložiště a využívají centrální, 

 

◼ Migrace – jasně definovanými metodickými a praktickými kroky postupně motivovat, iniciovat a realizovat 
přechod PZS zřizovaných státem na tvorbu, užití a řízení organizace prostřednictvím Enterprise architektury. 
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7 Slovníky a seznamy 

7.1 Seznam zkratek a jejich význam 
Tabulka 9 Zkratky 

Zkratka Význam 

AIS Agendový Informační Systém 

ARP Autoritativní Registr Pacientů 

ARPZS Autoritativní Registr Poskytovatelů Zdravotnických Služeb 

ARZP Autoritativní Registr Zdravotnických Pracovníků 

BCG  Bostonská matice 

BIA Business Impact Analysis 

BPEL  The Web Services Business Process Execution Language (WS-BPEL) 

BPD Business Process Diagram 

BPM Business Process Management 

BPMN Business Proces Model Notation 

CDM Common Data Model  

CI Configuration Item 

CIO Chief Information Officer 

CIS Cizinecký Informační Systém 

CMIS Capacity Management Information System  

CMS Configuration Management System  

COBIT  Control Objectives for Information and related Technology 

CRP Centrální Registr Pacientů 

CSI  Continual Service Improvement  

CSF Critical Success Factors 

CTO  Chief Technology Officer 

DB  Databáze 

DMZ Demilitarized zone 

E2E  End-to-End 

EA  Enterprise Architecture  

EIS Executive Information System 

EMZ EMergentní Záznam 

ESB Enterprise service bus 

ETL  Extract, transform, load 

eZ elektronické Zdravotnictví 

FTP  File Transfer Protocol 

HW  Hardware 

IAM Identity Access Management 

ICT Information and Communication Technology 

IDRR Integrované Datové Rozhraní Rezortu 

IS Information System 

ISM Information Security Management  
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Zkratka Význam 

ISO International Organization for Standardization 

IT  Informační technologie  

ITIL Information Technology Infrastructure Library 

ITSCM IT Service Continuity Management  

ITSM  IT Service Management 

KM Knowledge Management  

KPI  Key Performance Indicators 

LDAP  Lightweight Directory Access Protocol 

MS  Microsoft 

NAP Národní Architektonický Plán 

NAR Národní Architektonický Rámec 

NIA National Identity Authority 

NZIP Národní Zdravotnický Informační Portál 

OLA Operational Level Agreement 

OSIMM The Open Group Service Integration Maturity Model 

OWASP  Open Web Application Security Project 

OZZ Osobní Zdravotní záznam 

PM Project Management 

PRINCE2 PRoject IN Control Enviroment 2 

PZS Poskytovatel Zdravotnických Služeb 

REST Representational state transfer 

ROB Registr Obyvatel 

ROS Registr Osob 

RPP Registr Práv a Povinností 

SACM Service Asset and Configuration Management  

SCA  Service Component Architecture 

SCM Service Catalogue Management  

SDP Service Design Package 

SPM Service Portfolio Management 

SGRM SOA Governance Reference Model 

SGVM SOA Governance Vitality Method 

SIEM Security Information and Event Management 

SIP Service Improvement Plan 

SLA Service Level Agreement 

SLM Service Level Management 

SMIS Systém správy bezpečnosti informací 

SOA Service Oriented Architecture 

SoaML Service-Oriented Architecture Modeling Language 

SOAP Simple Object Access Protocol 

SOEM Service Oriented Enterprise Management 

SOM Service Oriented Management 

SQP Service Quality Plan 

SSME  Service Science, Management and Engineering 
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Zkratka Význam 

SW Software 

TOGAF  The Open Group Architecture Framework 

UAT  User acceptance test 

URI Uniform Resource Identifier 

VBFs Vital Business Functions 

VZP Všeobecná Zdravotní Pojišťovna 

WS  Web Services 

XML eXtensible Markup Language 

eZD elektronická Zdravotnická Dokumentace 

ZP Zdravotnický Pracovník 
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