
ID Typ prvku Název prvku Popis prvku

1 Princip Využití existujících prostředků Pokud subjekt již má vyhovující prostředek pro autentizaci, neměl by být nucen používat jiný

2 Princip Uznávání eGov prostředků Je nezbytné akceptovat prostředky zavedené veřejnoprávními předpisy v rámci eGovernmentu

3 Princip Zvládání urgentních situací Přístup k základním informacím z autorizovaných systémů bez autentizace uživatele

4 Princip Uživatelská volba prostředků Klient zdravotních služeb má možnost využívat vyhovující prostředek dle svého rozhodnutí

5 Princip Autonomie vůle v soukromém právu Zdravotnický pracovník má možnost využívat jiný vyhovující prostředek než jako soukromá osoba

6 Princip Dostatečná úroveň záruky a důvěryhodnosti Prostředek pro autentizaci, jeho vydávání a správa splňují stanovené podmínky

7 Princip Úplný přístup k údajům Systémy nesmí bránit uživatelům využívat služby a údaje, které ovlivňují kvalitu zdravotních služeb

8 Princip Auditovatelnost aktivit uživatelů Systémy zaznamenávají aktivity uživatelů se službami a údaji, záznamy zpřístupňují vlastníkům údajů

9 Princip Registrace využívajících systémů k agendám IS využívající elektronické služby jsou registrovány k jedné nebo více zdravotnickým agendám

10 Princip Příslušnost sdílených služeb k agendám Každá elektronická služba poskytujícího IS je přiřazena k jedné nebo více zdravotnickým agendám

11 Princip Řízení přístupu dle příslušnosti k agendám Přístup k elektronickým službám je řízen příslušností volajícího IS ke zdravotnické agendě na úrovni RRRZ

12 Princip Jednotný katalog zdravotnických profesí MZ ČR vede jednotný katalog profesí zdravotnických pracovníků pro účely identifikace role pracovníka

13 Princip Důvěryhodnost správy profesí ve využívajících systémech

IS využívající elektronické služby předává identifikační údaje osob ztotožněné s identitním prostorem MZ ČR a 

profese ztotožněné s jednotným katalogem profesí

14 Princip Důvěra poskytujícího systému v předané údaje IS poskytující elektronickou službu důvěřuje údajům předaným IS využívajícím elektronickou službu

15 Princip Odpovědnost využívajícího a poskytujícího systému za řízení přístupu

IS poskytující elektronickou službu odpovídá za stanovení podmínek a provádění řízení přístupu na základě údajů 

předaných IS využívajícím elektronickou službu

16 Princip Centrální správa mandátů Registr mandátů je veden centrálně na úrovni resortu MZ ČR

17 Princip Odpovědnost ověřování mandátů IS poskytující elektronické služby ověřují mandáty výhradně v registru mandátů

18 Business aktér Klient zdravotních služeb Je aktér zastřešující pacienta, pojištěnce a občana v jednom

19 Business aktér Poskytovatel zdravotních služeb

Aktér poskytovatele zdravotních služeb může být právnická osoba, podnikající fyzická osoba a nebo poskytovatel – 

IČZ – IČP 

20 Business aktér Pověřená osoba soukromoprávní organizace Pověřená osoba soukromoprávního subjektu

21 Business aktér Pověřená osoba OVM Pověřená osoba veřejnoprávního subjektu (orgán veřejné moci)

22 Aplikační komponenta Systém - ambulantní IS, NIS Libovolný systém v rámci zdravotnictví

23 Business aktér Zdravotnický pracovník Zahrnuje všechny lékaře dle zákona č. 95/2004 Sb. a nelékaře dle zákona č. 96/2004 Sb.

24 Datový objekt Identifikační údaje pojištěnce Identifikační údaje pojištěnce

25 Datový objekt Identifikační údaje zdravotnického pracovníka Identifikační údaje zdravotnického pracovníka

26 Datový objekt Datový objekt Datový objekt

27 Datový objekt Identifikační údaje systému Identifikační údaje systému

28 Datový objekt Identifikační údaje pověřené osoby Identifikační údaje pověřené osoby

29 Aplikační komponenta Registr pojištěnců Registr pojištěnců

30 Aplikační komponenta Národní registr zdravotnických pracovníků Národní registr zdravotnických pracovníků

31 Aplikační komponenta Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

32 Aplikační komponenta ROB Registr obyvatel

33 Aplikační komponenta ROS Registr osob

34 Aplikační komponenta JIP/KAAS Jednotý identitní prostor

35 Aplikační komponenta Identitní prostor MZ ČR - IP MZ Identitní prostor Ministerstva zdravotnictví ČR

36 Aplikační služba

Ztotožnění - propojení identity získané autentizací s identitou vedenou v 

systémech elektronického zdravotnictví Ztotožnění - propojení identity získané autentizací s identitou vedenou v systémech elektronického zdravotnictví

37 Aplikační služba Autentizační služba resortu zdravotnictví Autentizační služba resortu zdravotnictví

38 Aplikační služba eGovernment autentizace Autentizace prostřednictvím eGovernment prostředků

39 Datový objekt Identifikační údaje IP MZ Identifikační údaje identitního prostoru MZ

40 Datový objekt Identifikační údaje eGov Identifikační údaje v rámci eGovermentu

41 Aplikační komponenta Národní identitní autorita Národní identitní autorita - NIA

42 Aplikační komponenta eOP Elektronický občanský průkaz

43 Aplikační komponenta ISDS Informační systém datových schránek

44 Aplikační komponenta Index zdravotní dokumentace Index zdravotní dokumentace



45 Aplikační rozhraní Rozhraní autorizačních služeb Souhlasů k ZD Rozhraní autorizačních služeb Souhlasů k ZD

46 Aplikační rozhraní Rozhraní služeb pro kontrolu mandátů Rozhraní služeb pro kontrolu mandátů

47 Aplikační komponenta Resortní datové rozhraní Resortní datové rozhraní MZ ČR

48 Aplikační komponenta Souhlasy k ZD Systém pro řízení souhlasů ke zdravotní dokumentaci

49 Aplikační služba Správa souhlasů Služby pro správu souhlasů

50 Aplikační služba Ověření souhlasu Služba pro ověřování souhlasů

51 Aplikační služba Správa implicitních souhlasů Správa implicitních souhlasů

52 Aplikační služba Evidence udělených souhlasů Služba pro evidenci souhlasů - přidělování, odebírání, seznam udělených souhlasů a podobně.

53 Aplikační komponenta Registr agend a služeb Registr agend a služeb MZ ČR

54 Aplikační funkce Evidence zdravotnických agend organizací Funkce pro evidenci zdravotnických agend organizací

55 Aplikační funkce Autorizace přístupu ke službám Funkce pro autorizaci přístupu ke službám

56 Aplikační funkce Správa mandátů Funkce pro správu mandátů

57 Aplikační služba Kontrola oprávnění zdravotnického subjektu na služby Kontrola oprávnění zdravotnického subjektu na služby

58 Aplikační služba Kontrola mandátů Kontrola mandátů

59 Aplikační služba Evidence mandátů Evidence mandátů

60 Aplikační služba Sdílená služba Služba sdílená v rámci elektronického zdravotnictví

61 Aplikační služba Centrální služby resortu zdravotnictví Centrální služby resortu zdravotnictví poskytované prostřednictvím resortního datového rozhraní

62 Aplikační komponenta Systém využívající sdílené služby Systém využívající sdílené služby elektronického zdravotnictví

63 Aplikační komponenta Systém poskytující sdílené služby Systém poskytující sdílené služby elektronického zdravotnictví


