
ID Typ prvku Název prvku Popis prvku

1 Business 

actor

ÚZIS ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

2 Business 

actor

Zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna

3 Business role Věcný správce Věcný správce

4 Business role BI analytik BI analytik

5 Business role Technický správce Technický správce

6 Business role Provozovatel Provozovatel

7 Business role Úhradce ZP zdravotní pojišťovna, která zdravotní službu uhradila podle 

zákona o veřejném zdravotním pojištění

8 Location Dálkový přenos Dálkový přenos

9 Location Datový nosič Datový nosič

10 Business 

service

Vytěžování dat Vytěžování dat

11 Business 

service

Příjem údajů o hrazných 

zdravotních službách

Příjem údajů o hrazných zdravotních službách

12 Business 

service

Evidence informací o hrazených 

zdravotních službách

Evidence informací o hrazených zdravotních službách

13 Business 

service

Evidence věcného, technického a 

personálního zabezpečení

Evidence věcného, technického a personálního zabezpečení 

poskytované péče jednotlivými poskytovateli

14 Business 

service

Evidence provedených úhrad 

zdravotních služeb z veřejného 

zdravotního pojištění

Evidence provedených úhrad zdravotních služeb z veřejného 

zdravotního pojištění jednotlivým poskytovatelům

15 Business 

service

Evidence údajů o obsahu, datu a 

čase poskytnutí zdravotních 

služeb

Evidence údajů o obsahu, datu a čase poskytnutí zdravotních 

služeb

16 Business 

service

Evidence organizační struktury 

poskytovatelů ve vztahu k 

smluvním podmínkám

Evidence organizační struktury poskytovatelů ve vztahu k 

smluvním podmínkám



17 Business 

service

Evidence rozsahu péče 

nasmlouvané mezi pojišťovnou a 

poskytovatelem

Evidence rozsahu péče nasmlouvané mezi pojišťovnou a 

poskytovatelem

18 Business 

process

Správa přístupů NRHZS Správa přístupů NRHZS

19 Business 

process

Analýza a vytěžování dat Analýza a vytěžování dat

20 Business 

process

Vstup údajů Zahrnuje i případné opravy (dohadovací řízení PZS x ZP)

21 Business 

process

Zpracování, integrace a validace 

dat

Zpracování, integrace a validace dat

22 Business 

function

Evidence údajů o hrazených 

zdravotních službách

Evidence údajů o hrazených zdravotních službách

23 Business 

object

Údaje o hrazených zdravotních 

službách

§77a, odst. 2 novely 372/2011

24 Business 

object

Identifikační číslo ZP §77a, odst. 2, písm. a)    identifikační číslo zdravotní pojišťovny, 

která úhradu zdravotní služby provedla 

25 Business 

object

Identifikační číslo poskytovatele §77a, odst. 2, písm. b)    identifikační číslo 1.    poskytovatele, 2.    

poskytovatele sociálních služeb, který poskytuje zdravotní služby 

podle § 11 odst. 2 písm. b), 3.    fyzické nebo právnické osoby, 

která není poskytovatelem a poskytuje se jí úhrada z veřejného 

zdravotního pojištění podle zákona o veřejném zdravotním 

pojištění 

26 Business 

object

Číslo pojištěnce §77a, odst. 2, písm. c)    číslo pojištěnce, kterému byla poskytnuta 

zdravotní služba vymezená pro potřeby písmene e) uhrazená 

poskytovateli nebo poskytovateli sociálních služeb 

27 Business 

object

Identifikační údaje pojištěnce §77a, odst. 2, písm. d)    identifikační údaje 1.    pojištěnce, a to 

číslo pojištěnce, 2.    fyzické osoby, která není pojištěncem, v 

rozsahu jméno, popřípadě jména, a datum narození, kterým byla 

poskytnuta úhrada zdravotní služby vymezené pro potřeby 

písmene e) přímo 

28 Business 

object

Vymezení zdravotní služby §77a, odst. 2, písm. e)    vymezení zdravotní služby, za kterou byla 

úhrada provedena, 

29 Business 

object

Výše úhrady za hrazené zdravotní 

služby

§77a, odst. 2, písm. f)    výši úhrady za hrazené zdravotní služby 

poskytnutá zdravotní pojišťovnou,

30 Business 

object

Údaje o personálním zabezpečení §77a, odst. 2, písm. g)    údaje o personálním zabezpečení a 

věcném a technickém vybavení poskytovatele 



31 Business 

object

Typ úhrady §77a, odst. 2, písm. h)    typ úhrady 

32 Application 

component

Národní registr hrazených 

zdravotních služeb (NRHZS)

Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS)

33 Application 

component

IS zdravotní pojišťovny IS zdravotní pojišťovny

34 Application 

component

ISZR Informační systém základních registrů

35 Application 

component

Resortní datové rozhraní Resortní datové rozhraní

36 Application 

interface

Rozhraní sběru dat od ZP Rozhraní sběru dat od ZP

37 Application 

service

E175 iszrUlozMapaAifo E175 iszrUlozMapaAifo

38 Application 

service

E176 iszrPodejMapaAifo E176 iszrPodejMapaAifo

39 Application 

function

Převod AIFO ZP na globální AIFO Převod AIFO ZP na globální AIFO

40 Application 

function

Dávkové odesílání dat do NRHZS Dávkové odesílání dat do NRHZS

41 Application 

function

Dávkový příjem dat od ZP Dávkový příjem dat od ZP

42 Application 

function

Převod globálního AIFO na AIFO 

A1086

Převod globálního AIFO na AIFO A1086

43 Application 

function

Validace předaných dat Validace předaných dat

44 Application 

function

Správa uživatelů a rolí Správa uživatelů a rolí

45 Application 

function

Správa číselníků Správa číselníků

46 Application 

function

Správa konfigurace Správa konfigurace

47 Application 

function

Integrace dat NRHZS s daty 

ostatních registrů NZIS

Integrace dat NRHZS s daty ostatních registrů NZIS

48 Application 

function

Autentizace a autorizace Autentizace a autorizace

49 Application 

function

Analytika a vytěžování dat Analytika a vytěžování dat

50 Data object AIFO A1086 AIFO A1086

51 Data object Globální AIFO Globální AIFO

52 Data object AIFO ZP AIFO ZP



53 Data object Data ZP Data ZP

54 Data object Předávané dávky Předávané dávky

55 Data object Data NRHZS Data NRHZS

56 Application 

component

AIS C

Cizinecký informační systém

57 Application 

component

AIS EO

AIS evidence obyvatel

58 Application 

component

ROB

Registr obyvatel

59 Application 

component

ROS

Registr osob

60 Application 

component

RPP

Registr práv a povinností

61 Application 

component

RÚIAN

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

62 Infrastructur

e service

Služby provozu serverů NHRZS Služby provozu serverů NHRZS

63 Infrastructur

e service

Databázové služby Databázové služby

64 Infrastructur

e service

Zajištění provozu aplikačních 

serverů

Služby pro zajištění provozu aplikačních serverů

65 Infrastructur

e service

Zajištění provozu vytěžování Zajištění provozu vytěžování

66 Infrastructur

e service

Zajištění provozu servisních služeb Zajištění provozu servisních služeb zastřešuje provoz např. 

administrátorských serverů, doménových kontrolerů, terminal 

serverů, SCOM apod.

67 Infrastructur

e service

Služba zajištění bezpečnosti dle 

ZoKB

Služba zajištění bezpečnosti dle ZoKB

68 Device Servery NRHZS Servery NRHZS

69 Device Záložní servery NRHZS Záložní servery NRHZS

70 Node Virtuální servery pro NRHZS Virtuální servery pro NRHZS

71 Node Aplikační servery Servery v interní aplikační zóně eReg

72 Node Databázové servery Databázové servery

73 Node DMZ servery Servery demilitarizované zóny

74 Node Webové servery Servery webové farmy eReg

75 Node Serverry vytěžování Servery pro provoz vytěžování registrů

76 Infrastructur

e function

Monitoring Funkce monitoringu



77 Infrastructur

e function

Ochrana dat Funkce ochrany dat

78 Infrastructur

e function

Virtualizace Funkce virtualizace

79 Infrastructur

e function

Zálohování Funkce zálohování


