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Pojmologie poskytovatelů 
zdravotních služeb

• PZS je součástí eGovernmentu jak De Facto tak De 
Jure

• PZS není orgánem veřejné moci/správy

• PZS je soukromoprávním uživatelem údajů 

• PZS má možnosti využívání služeb eGovernmentu 
včetně základních registrů a NIA



Národní plán obnovy

• Žádná specifická pravidla vůči OHA pro NPO

• Subjekty povinné dle zákona č. 365/2000 Sb. či UV 
86/2020 žádají o stanovisko OHA, které se připojí k žádosti 
o NPO

• Subjekty nepovinné dle předchozího bodu žádají pouze dle 
žádosti NPO, OHA pouze zkoumá, zda mělo nebo nemělo 
být stanovisko OHA



IROP21+

IROP

• Výzvy KYBEZ 3, 4 a 5 (29)

• Výzvy eGOV 8, 9, 10 a 11 

• Výzvy Neveřejné sítě 45, 46, 
47

Stanovisko OHA povinné pro 
všechny žadatele

• Důraz na procesní a 
organizační zajištění

• Důraz na plnění povinností 
zákona č. 365/2000 Sb. 

• Důraz na plnění povinností 
zákona č. 111/2009 Sb. 

• Důraz na plnění povinností 
zákona č. 12/2020 Sb. včetně 
Digitálního Česka



Aktuální stav schvalování



Architektonické priority
• Integrace na referenční 

rozhraní veřejné správy

• Integrace na NIA 

• Mandátní rejstřík

• Integrace na JIP

• Integrace na ISDS 

• Pravidla pro Portál

• Identifikátory subjektů v 
informační ch systémech

• Otevřená data

• Využívání cloudových služeb

• Centrální místo služeb / 
Komunikační infrastruktura 
veřejné správy



Integrace na NIA

Národní bod pro identifikaci a autentizaci (NIA)

Poskytovatelé služeb

Portál ČSSZ Moje Daně eRecept Portál občana

Poskytovatelé identity

Elektronický 

občanský 

průkaz

Jméno, 

heslo, sms

Mobilní klíč 

eGovernmentu

Soukromoprávní 

prostředky (např. 

BankID)



Integrace na NIA 

• Systém pro identifikaci a autentizaci (přihlášení) → ne 
autorizaci

• Pro všechny, kteří mají zákonnou povinnost ověřit totožnost 
nebo je to potřebné pro výkon působnosti

• Aktivní (portály, vždy vyžadující přihlášení) a Pasivní (mobilní 
aplikace, vyžadující přihlášení 1x)

• Přihlašování pro všechny subjekt v ROB, i pomocí 
mezinárodní brány



Integrace na NIA 

• Celkem státních ID prostředků: 1 303 838 

• Celkem nestátních ID prostředků: 9 988 828 

• Celkem prostředků v národním identitním prostoru: 11 292 666 

• Počet profilů alespoň s jedním aktivním prostředkem: 5 871 358 

• Celkový počet unikátních přihlášení: 2 165 520 

• Konverze (poměr počtu těch, kteří se přihlásili k těm, kteří se přihlásit 
mohli): 36.88% 

• Dobrá praxe - https://pacient.erecept.sukl.cz

• Špatná praxe - https://novazelenausporam.cz/

https://pacient.erecept.sukl.cz/
https://novazelenausporam.cz/


Propojený datový fond
Referenční rozhraní

eGSB/ISSS

ISZR

AIS publikující

Základní registryAIS čtenáři

SSVÚ čtenáři



Centrální místo služeb

Centrální místo 

služeb

OVS/SPÚÚ

ISVS X

SSVÚ Y

OVS/SPÚÚ

ISVS A

ISVS B

SSVÚ C

Infrastruktura Infrastruktura

Referenční 

rozhraní

eGSB/ISSS

ISZR



Mandáty, zastupování a role 
v elektronické komunikaci

• Jednoznačná identifikace a autentizace klienta VS

• Druhy mandátů / zastupování

• Základní povinné mandáty / zastupování

• Poskytované služby z propojeného datového fondu

• Základní mandáty 
https://archi.gov.cz/nap:mandat#zakladni_mandaty_v_elektronic
ke_komunikaci

https://archi.gov.cz/nap:mandat#zakladni_mandaty_v_elektronicke_komunikaci


Identifikátory subjektů

Název Příklady

Agendový identifikátor fyzické osoby (AIFO) AIFO v agendě evidence obyvatel, AIFO v 

agendě řidičských průkazů

Bezvýznamný směrový identifikátor (BSI) 

(Pseudonym od NIA)

BSI pro portál občana, BSI pro portál ČSSZ, 

BSI pro všeobecnou fakultní nemocnici

Stykový Identifikátor (SI) Typ a číslo dokladu (OP, pas, ŘP)

Klientský identifikátor (KI) DIČ, Číslo pojištěnce, klientské číslo

https://archi.gov.cz/nap:nia


Národní architektura 

eGovernmentu
• Národní architektura eGovernmentu (NAeG) je souhrn všech pravidel a 

služeb, centrálních i lokálních, která je zveřejněna a spravována na 

https://archi.gov.cz,

• NAeG je zveřejněna v podobě hypertextových stránek, což je účelnější než 

prosté statické dokumenty (vyhledávání, notifikace o změnách...). Více než 

400 samostatných stránek, linkovaných mezi sebou formou Wiki, za rok 

100 tis. zobrazení,

• Dodržení povinností orgánů veřejné správy dle NaeG je kontrolováno OHA

při schvalování ICT projektů/záměrů na „Určené informační systémy“ dle 

zákona č. 365/2000 Sb., usnesení vlády č. 86/2020 a IROP.



Pracovní skupina Rady 
vlády pro informační 

společnost

• Pracovní skupina pro architekturu a řízení ICT

• Veřejná zasedání cca 1x za měsíc

• Témata dle preferencí nebo novinek

• První schvalovací stupeň pro změny NAeG
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