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Sledování dokumentu 

Historie verzí dokumentu 

Verze Vypracoval Předmět Datum 

0.1 MZd / NCEZ  Základní osnova a první formulace požadavků a 
způsobu jejich ověřování 

19.6.2020 

0.2 MZd / NCEZ ve 
spolupráci s FNOL – 
NTMC 

Úpravy po připomínkách a doplnění 
z Kompetenčního centra pro telemedicínu (FNOL)  

23.6.2020 

0.3 MZd / ITEZ Doplnění požadavků na přístupnost mobilních 
aplikací pro osoby se zdravotním postižením a 
uvedení Bezpečnostního standardu pro 
videokonference NÚKIB  a úprava významu 
normativních požadavků. 

1.11.2020 

1.1 MZd / IKT Zkompletování s dokumentem Použití 
telekonzultací ve zdravotních službách v ČR, 
aktualizace a doplnění. 

31.5.2022 
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1. Úvod  

Požadavky uvedené v tomto dokumentu jsou určeny pro dobrovolné ověřování technického 
vybavení a jejich provozního zabezpečení určeného pro poskytování telekonzultací ve 
zdravotních službách v ČR. Účelem je transparentním způsobem ověřit funkce a parametry 
vybavení (systému) a služeb telekonzultací tak, aby bylo možné je doporučovat pro praxi k 
využívání poskytovateli péče, lékaři, za podmínek stanovených pro příslušné zdravotní 
služby.  Výsledkem ověření je Osvědčení, vystavené institucí pověřenou Ministerstvem 
zdravotnictví. Závěry z ověření níže uvedených požadavků shrnuje Zpráva z ověření. Na 
základě této Zprávy vystaví pověřená instituce Osvědčení s návrhem na zařazení produktu 
nebo služby pro telekonzultace mezi doporučené pro praxi ve zdravotních službách, 
s případnými omezeními pro určité funkce vybavení nebo služby telekonzultací. 

Tímto dokumentem jsou ve svých postupech vázána kompetenční centra Ministerstva 
zdravotnictví Národní centrum elektronického zdravotnictví a Národní telemedicínské 
centrum při posuzování projektů, realizovaných z veřejných prostředků. Dokument bude 
podle potřeby dále aktualizován. 

Pozn. 1.  Nákladové a platební záležitosti za práce a výkony za účelem tohoto ověřování 
jsou předmětem vztahu mezi dodavatelem a pověřenou institucí a případnými dalšími na 
ověření spolupracujícími subjekty.  

Pozn.2. V textu uvedené normy a další dokumenty s časovým údajem se aplikují v jejich 
době jejich platnosti; po ukončení platnosti pak novou verzí.  
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2.  Obecné požadavky 

2.1 Vývoj a údržba vybavení pro telekonzultace 

Vývoj a údržba vybavení pro telekonzultace probíhá v souladu s příslušnými normami ČSN, 
ISO a IEC, přičemž míre jejich aplikovatelnosti je dána obecnými zákonnými opatřeními 
anebo v případě, že dodavatel deklaruje soulad s odkazem na normy, níže uvedené jsou 
souborem předpisů pro takovou volbu.  

ČSN EN 82304-1 Zdravotnický software – Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost 
produktů (především bezpečnost a zabezpečení, identifikace výrobce a výrobku, verze, 
popis, návod). 

ČSN EN ISO 9241-1 Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími 
terminál, 

ČSN ISO/IEC 27000 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení 
bezpečnosti informací. 

ČSN EN ISO 9001:2016 - Systémy managementu jakosti – Požadavky (především důraz na 
spokojenost zákazníka, zpracování nežádoucích příhod a stížností)  

ISO/IEC 30071-1:2019 Information technology — Development of user interface accessibility — Part 1: 
Code of practice for creating accessible ICT products and services.  

V případě zdravotnických prostředků: ČSN EN ISO 14971 Zdravotnické prostředky – 
Aplikace managementu rizik na zdravotnické prostředky. 

ČSN EN ISO 13485 Zdravotnické prostředky – Systémy managementu jakosti – Požadavky 
pro účely předpisů.   

ETSI EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) - HARMONISED EUROPEAN STANDARD - 
Accessibility requirements for ICT products and services. 

Bezpečnostní standard pro videokonference v1.0  vydaný NÚKIB 27.7.2020.  

 

Způsob ověření: Podle podkladů předložených dodavatelem (definice podkladů, forma 
zabezpečení dat, kam se data ukládají, jak se pracuje se souhlasy pacientů, forma, vzor 
souhlasu se zpracováním dat, kdo je správce a kdo zpracovatel dat) 

 

2.2 Uživatelské rozhraní je dostupné v českém jazyce  

Způsob ověření: Podle podkladů předložených dodavatelem a přezkoušení v provozu 

Pozn: Jiné, další jazyky na podporu telekonzultací navíc i v jiných jazycích jsou možné 
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 3. Kybernetická bezpečnost a ochrana dat vybavení pro 
telekonzultace  

3.1 Kybernetická bezpečnost (KB) 

3.1.1 Celkové posouzení vybavení z hlediska KB. Výchozí dokumentem pro tento účel je 
Bezpečnostní standard pro videokonference v1.0  vydaný NÚKIB 27.7.2020.  

Způsob ověření: Vyjádření autority v KB (NUKIB, po přechodnou dobu např. soudní znalec 
pro KB ve zdravotnictví) 

3.1.2 Mezikoncové šifrování (např. 256-bit AES, autorizace SSL/TLS, RSA-4096)  

3.1.3 Šifrování dat v DB na serveru i v lokální (dočasné) databázi v zařízení 

3.1.4 Cesta dat mezi pacientem a lékařem  

3.1.5 Zálohování dat a zabezpečení záloh 

3.1.6 Podrobné logování činnosti klientů (tzv. auditní stopa) 

3.1.7 Možnost využití biometrie mobilního telefonu pro dvou-faktorové (2FA) přihlašování (v 
souladu s tzv. Zero-trust policy) 

Způsob ověření: Podle podkladů předložených dodavatelem, vybrané funkce v laboratoři 
instituce   

 

3.2 Ochrana osobních dat  

3.2.1 Dodavatel vybavení je registrován je (ÚOOÚ, registrační číslo) 

Způsob ověření: Podle podkladů předložených dodavatelem   

3.2.2 Osvědčení (certifikát) o ochraně osobních údajů  

Způsob ověření: Podle podkladů předložených dodavatelem   

3.2.3 Systém a osoby dodavatele, které se podílejí na podpoře a údržbě systému pro 
telekonzultace jsou zahrnuty do systému dodavatele vytvořeném pro ochranu osobních 
údajů (GDPR), Pokud systém uchovává nebo zpracovává osobní údaje, způsob 
zabezpečení odpovídá metodice „Privacy and Data Protection by Design“ Evropské 
agentury pro informační bezpečnost a sítě (ENISA). 

Způsob ověření: Podle podkladů předložených dodavatelem (souhlasy s pacientem) 

3.2.4 Místo uložení dat a jejich záloh a jejich ochrana (viz. KB) 

Způsob ověření: Podle podkladů předložených dodavatelem   
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4.  Funkce vybavení pro telekonzultace 

4.1 Způsob identifikace pacientů a lékařů  

(způsoby registrace, předložení OP, PP, NIA, LDAP) 

Způsob ověření: Podle podkladů předložených dodavatelem a přezkoušení dané funkce 

4.2 Návod k použití vybavení a jeho obsah, způsob zaškolení uživatelů (poskytovatelů 
zdrav. služeb)   

Způsob ověření: Podle podkladů předložených dodavatelem   

4.3 V případě zpracovávání, přenosu a ukládání snímků nebo jiných záznamů pro 
diagnostiku a léčbu – CE posouzeni shody (certifikace), v opačném případě jasná informace 
a poučení pro lékaře ohledně omezení využitelnosti těchto funkcí pro rozhodovací procesy 
v diagnostice a léčbě.  

Způsob ověření: Podle podkladů předložených dodavatelem   

4.4 Absence funkcí, které mohou narušovat režim telekonzultací a kvalitu jejich provádění  

Způsob ověření: Podle podkladů předložených dodavatelem a v laboratoři instituce 

4.5 Absence možnosti reklamy při provozu telekonzultace   

Způsob ověření: Podle podkladů předložených dodavatelem a v laboratoři instituce 

4.6 Zajišťování informovaného souhlasu prostřednictvím telekonzultačního vybavení 
(volitelné) 

Způsob ověření: Podle podkladů předložených dodavatelem a v laboratoři instituce 
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5. Praktická využitelnost  

5.1 Stanovisko lékaře v oboru použití vybavení  

Způsob ověření: V laboratoři instituce za účasti oborově příslušného lékaře, při provozu 

5.2 Technické ověření vybavení, v reálné síti 

Způsob ověření: Ověření funkceschopnosti v reálných podmínkách, v laboratoři instituce při 
provozu 

5.3 Integrovatelnost s jinými systémy v praxi (např. eRecept, NIS, volitelné), API, popis a 
zabezpečení 

Způsob ověření: Podle podkladů předložených dodavatelem   

5.4 Požadavky na vybavení pacienta (splnitelnost v praxi) 

Způsob ověření: Podle podkladů předložených dodavatelem a v laboratoři instituce, i za 
provozu 

5.5 Možnost pořizování záznamu o provedené konzultaci lékařem (celkový záznam, 
metadata, podklady pro vykázání na ZP)  

Způsob ověření: Podle podkladů předložených dodavatelem a v laboratoři instituce, i za 
provozu 

5.6 Management pacientů a jejich front pro přípravu a provádění telekonzultací  

Způsob ověření: Podle podkladů předložených dodavatelem a v laboratoři instituce, i za 
provozu  

5.7 Vizuální a akustická kvalita telekonzultace a její stabilita  

Způsob ověření: Ověření funkceschopnosti v reálných podmínkách, v laboratoři instituce při 
provozu 
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6. Dodatel vybavení  

6.1 Předchozí realizace ve zdravotnictví a vyjádření zajištění servisu a podpory 
přinejmenším na další 2 roky od prodeje 

Způsob ověření: Podle podkladů předložených dodavatelem   

6.2 Technická podpora je zaškolená pro dané vybavení  

Způsob ověření: Podle podkladů předložených dodavatelem   

6.3 Dostupnost technické podpory pro cílové zákazníky v čase a místě 

Způsob ověření: Podle podkladů předložených dodavatelem   

6.4 Trestní bezúhonnost, transparentní struktura vlastníků (doložit) 
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7. Požadavky na služby nabízející telekonzultace  

(využívání společného systému aslužeb pro telekonzultace více uživateli různých 
poskytovatelů péče) 

7.1 Požadavky na systém viz části 2., 3., 4., 5., 6., 8. a následujících body: 

7.2 Oddělení provozu a dat různých poskytovatelů péče ve službě/systému 

Způsob ověření: Podle podkladů předložených dodavatelem, dle potřeby ověření 
demonstrací  

7.3 Ověření poskytovatele služeb z pohledu kybernetické bezpečnosti  

Způsob ověření: Podle podkladů předložených dodavatelem   

7.4 Registrace poskytovatele služeb telekonzultací u UOOU  

Způsob ověření: Podle podkladů předložených dodavatelem   

7.5 Transparentní systém zpoplatňování za služby  

Způsob ověření: Podle podkladů předložených dodavatelem   

7.6 Provozní podpora služby a její dostupnost 

Způsob ověření: Podle podkladů předložených dodavatelem 
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8. Požadavky na přístupnost technických řešení pro osoby se 
zdravotním postižením  

8.1 Technické řešení včetně mobilních aplikací určené i pro osoby se zdravotním postižením 

musí od 23.6.2021 odpovídat základním požadavkům stanoveným zákonem č. 99/2019 Sb., 

o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.  

8.2 Technické řešení pro telekonzultace je vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní, 

pokud splňuje požadavky evropské normy EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), přičemž se přihlíží 

k funkcím, které jsou v telekonzultacích příslušným uživateli používány.  

 

 

 

 


