
V. 
Vyhodnocení připomínek 

k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb.,  
o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích 

(meziresortní připomínkové řízení skončilo dne 19. února 2016) 
 

Připomínkové místo Uplatněná připomínka Stanovisko NBÚ 

Úřad vlády ČR – 
místopředseda vlády pro 
vědu, výzkum a inovace 
 

Požadujeme doplnit seznam významných informačních systémů. 
 
Odůvodnění: 
Předložený seznam významných informačních systémů je značně necelistvý a 
řada informačních systémů naplňujících určující kritéria významného 
informačního systémy podle § 3 vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných 
informačních systémech a jejich určujících kritériích, v tomto seznamu zřejmě 
chybí. Například pouze 2 kraje mají ve vyhlášce uvedeny významné informační 
systémy, přičemž každý kraj velmi pravděpodobně provozuje několik 
informačních systémů spadajících pod definici významného informačního 
systému. Obdobně není uvedena řada informačních systémů provozovaných 
ministerstvy či jinými orgány veřejné moci. 

Akceptováno.  
 
Na základě připomínky bylo prodlouženo 
připomínkové řízení do 19. února 2016 a 
jsou doplněny i ostatní významné 
informační systémy, které naplňují kritéria 
významného informačního systému.  
Jde o ty informační systémy, u nichž jejich 
správci v průběhu meziresortního 
připomínkového řízení zhodnotili, že 
naplňují kritéria významného informačního 
systému podle vyhlášky a Národní 
bezpečnostní úřad toto zhodnocení potvrdil.  

Ministerstvo zemědělství 
 

K návrhu samotnému neuplatňuje Ministerstvo zemědělství žádné připomínky. 
Avšak v souvislosti s problematikou informačních systémů navrhujeme, aby 
Informační systém platební agentury (ISPA) byl prvkem kritické informační 
infrastruktury. 
Odůvodnění: 
ISPA a související informační systémy MZe představuje klíčový informační 
systém pro administraci a výplatu evropských zemědělských dotací (IACS - 
Integrovaný administrativní a kontrolní systém) z evropských fondů Evropského 
zemědělského záručního fondu (EAGF) a Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EAFRD) a v rámci Společné rybářské politiky z Evropského 
námořního a rybářského fondu (ENRF). Celkový roční objem finančních 
prostředků je cca 35 mld. Kč (průřezové kritérium b) a informační systém má 
rozhraní mj. na informační systém MMR MS2014+, který je prvkem kritické 
informační infrastruktury. 

Vysvětleno.  
Vzhledem k procesu určení KII, který je 
definován zákonem č. 240/2000 Sb., není 
možné na základě připomínky zařadit určitý 
systém do KII. Vyhláška o významných 
informačních systémech a jejich určujících 
kritériích pak není právním předpisem, kde 
by se mělo definování prvku kritické 
informační infrastruktury objevit. NBÚ 
nicméně děkuje za podnět, kterým se bude 
zabývat a v případě, že ISPA naplní kritéria, 
bude určen jako KII. 
Ministerstvo zemědělství souhlasí 
s vypořádáním. 
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Hl. m. Praha 
 

Požadujeme do Přílohy č. 1 k cit. Vyhlášce zařadit mezi významné informační 
systémy informační systémy hlavního města Prahy, u nichž byla naplněna 
určující kritéria podle vyhlášky č. 317/2014 Sb.  
 
Jedná se o tyto informační systémy: 
1. Ekonomický systém 
2. Spisová služba 
3. Webový portál (Praha.eu) 
4. Elektronický poštovní systém. 

Uvedené informační systémy schválila jako významné informační systémy Rada 
hlavního města Prahy usnesením č. 2880 ze dne 24. 11. 2015. 
 
Upozorňujeme, že u informačního systému PČ 65 (správce Ministerstvo 
zemědělství), je třeba v názvu tohoto informačního systému slovo 
„Společenský“ nahradit slovem „Společný“. 

 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Akceptováno. 
Akceptováno. 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 

Nejvyšší kontrolní úřad 
 

1. Doporučujeme mezi významné informační systémy zařadit rovněž 
„Informační systém o veřejných zakázkách - IS VZ“, jehož správcem je 
Ministerstvo pro místní rozvoj. Tento systém splňuje dopadové určující 
kritérium dané § 4 písm. a) bodem 2 vyhlášky č. 317/2004 Sb., o významných 
informačních systémech a jejich určujících kritériích. 
 
2. Do seznamu významných informačních systémů uvedených v příloze č. 1 
vyhlášky doporučujeme doplnit také Národní elektronický nástroj (NEN), jehož 
správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj. NEN splňuje jak dopadová určující 
kritéria podle § 4 písm. a) vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních 
systémech a jejich určujících kritériích, tak i oblastní určující kritéria podle 
přílohy č. 2 této vyhlášky, a není prvkem kritické infrastruktury. NEN tedy 
naplňuje určující kritéria pro zařazení do seznamu významných informačních 
systémů. 
3. Příloha č. 1, řádky 16 a 17. Kancelář veřejného ochránce práv a Jihomoravský 
kraj mají podle návrhu této vyhlášky významné informační systémy v podobě 
elektronické pošty MS Exchange či Poštovního serveru - Exchange. Jedná se 
softwarový produkt společnosti Microsoft, který nelze podle našeho názoru 
považovat za významný informační systém.  
 

Vysvětleno. 
Z dikce zákona o kybernetické bezpečnosti a 
vyhlášky o VIS (§ 3 odst. 3) vyplývá, že 
naplnění kritérii pro VIS posoudí správce 
systému. NBÚ se však zaměří na to, zdali 
uvedený systém naplňuje určující kritéria.  
Vysvětleno. 
Národní elektronický nástroj (NEN) bude 
s největší pravděpodobností určen jako KII. 
Již je domluvené jednání, na kterém bude 
tato věc řešena. Navíc z dikce zákona o 
kybernetické bezpečnosti a vyhlášky o VIS (§ 
3 odst. 3) vyplývá, že naplnění kritérii pro 
VIS posoudí správce systému.  
Vysvětleno. 
Uvedené informační systémy naplňují 
v tomto konkrétním případě kritéria pro VIS 
stanovená vyhláškou, a proto byly jako VIS 
určeny. Každý systém je soustava 
softwarových řešení a proto NBÚ nevidí 
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4. Příloha č. 1, řádky 95 a 96. Elektronickou poštu a internetové stránky nelze 
podle našeho názoru považovat za významný informační systém Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže. Elektronická pošta a vedení internetových 
stránek jsou podle platné vyhlášky oblastním určujícím kritériem, nejedná se o 
samostatné informační systémy. 

problém v určení tohoto systému jako VIS. 
Vysvětleno. 
Uvedené informační systémy naplňují 
v tomto konkrétním případě kritéria pro VIS 
stanovená vyhláškou, a proto byly jako VIS 
určeny. Každý systém je soustava 
softwarových řešení a proto NBÚ nevidí 
problém v určení tohoto systému jako VIS. 
 
Nejvyšší kontrolní úřad souhlasí 
s vypořádáním.  

Ministerstvo spravedlnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
odbor organizace justice 
MSP-9/2016-OOJ-ZN/3 
 

K čl. I (příloha č. 1, položka č. 41) – Evidence znalců a tlumočníků 
Upozorňujeme, že Ministerstvo spravedlnosti v současné době zpracovává 
návrh nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a 
návrh nového zákona o tlumočnících a překladatelích, přičemž nově navrhovaná 
úprava by měla oproti stávající úpravě obsahovat i odlišný způsob evidence 
znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů, resp. tlumočníků a 
překladatelů. Vzhledem k této skutečnosti nepovažujeme za účelné v současné 
době měnit klasifikaci jednotlivých částí Evidence znalců a tlumočníků, a naopak 
doporučujeme ponechat její případnou změnu až na dobu po nabytí účinnosti 
nové právní úpravy, tj. na dobu po 1. 7. 2017.  
 
Doporučujeme proto v navržené příloze č. 1 položce č. 41 ponechat název 
v jeho dosavadní podobě, tj. „Evidence znalců a tlumočníků – prezenční část“. 
K předloženému materiálu máme tuto zásadní připomínku: v části - „Příloha č. 1 
k vyhlášce č. 317/2014 Sb., za poř. č. 41 - správce Ministerstvo spravedlnosti, 
název - Evidence znalců a tlumočníků“ žádáme o doplnění další evidence, a to 
„Seznam ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost“, neboť jde o stejně 
významný informační systém našeho úřadu. 

Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 

Česká národní banka 
 
 

Z tabulky v Čl. 1 požadujeme odstranit řádky 
4. Česká národní banka                      MKT – Monitoring kapitálového trhu 
5. Česká národní banka                      MtS-ISL-SUD-SDNS 
a následující řádky přečíslovat. 
 
Odůvodnění: V průběhu listopadu 2015 až ledna 2016 proběhlo přehodnocení 

 
Akceptováno. 
Akceptováno. 
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naplnění kritérií pro významné informační systémy některými informačními 
systémy ČNB, včetně konzultace s pracovníky NBÚ. Po tomto přehodnocení 
dospěla ČNB k závěru, že informační systémy MtS-ISL-SUD-SDNS a MKT - 
Monitoring kapitálového trhu nesplňují kritéria pro zařazení mezi významné 
informační systémy, uvedená ve vyhlášce č. 317/2014 Sb. 

Ministerstvo práce  
a sociálních věcí 
 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 317/2014 Sb. definuje informační systémy, které jsou u 
orgánu veřejné moci významným informačním systémem – patří mezi ně např. 
podle bodu 2. databáze obsahující osobní údaje (personální systém), podle bodu 
3. hospodaření orgánu veřejné moci (ekonomický systém), podle bodu 4. výkon 
spisové služby a podle bodu 9. elektronická pošta. Z tohoto důvodu 
nepovažujeme za nutné tyto systémy jako významné informační systémy (příloha 
č. 1 k vyhlášce) přihlašovat. 

 
Doporučujeme proto tyto systémy i u ostatních orgánů veřejné moci z přílohy 
č. 1 vypustit a vést zde pouze specifické resortní či krajské systémy, které nejsou 
explicitně jasné z dopadových nebo oblastních určujících kritérií výše zmiňované 
vyhlášky, nebo vytvořit samostatnou přílohu k vyhlášce, která bude výčtem 
personálních, ekonomických, poštovních a spisových informačních systémů 
provozovaných v rámci jednotlivých resortů a krajských úřadů. 
 
Otázkou k diskusi jsou pak všechny geoportály, redakční systémy, intranety atd., 
jejichž zařazování bychom doporučovali projednat za účasti kompetentních 
zástupců jednotlivých orgánu veřejné moci pod záštitou Národního 
bezpečnostního úřadu tak, aby došlo ke sladění přístupu k těmto systémům. 

Vysvětleno. 
 
 
Současný legislativní rámec neumožňuje 
zařazení systémů, které spadají do některé 
z kategorií uvedených v příloze č. 1. a 
zároveň nenaplňují některé z kritérií 
uvedené v § 4 vyhlášky. Z tohoto důvodu je 
nutné posoudit naplnění u každého systému 
samostatně a tento systém v případě 
naplnění určujících kritérií zařadit do přílohy 
č. 1 vyhlášky. NBÚ nicméně děkuje za 
podnět a bude se jím dále zabývat v případě 
možných úprav vyhlášky a procesu určování 
VIS. 
 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí souhlasí 
s vypořádáním. 

Ministerstvo vnitra 1. Pořadové číslo 54 Ústřední evidence nabytí a pozbytí státního občanství, 
neboť tento systém byl v návrhu nahrazen informačním systémem Registr 
státního občanství (pořadové číslo 53), jehož celý název dle § 50 zákona č. 
186/2013 Sb. zní „informační systém Ústřední evidence fyzických osob, které 
nabyly nebo pozbyly státní občanství České republiky“. Tento informační 
systém zajišťuje agendu související s ústřední evidencí fyzických osob, které 
nabyly nebo pozbyly státní občanství České republiky a obsahuje také evidenci 
o nabytí a pozbytí státního občanství České republiky.  Systémy jsou tak 
duplicitní. 
 
2. Pořadové číslo 55 Rejstřík politických stran a politických hnutí. Zmíněný 

Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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rejstřík obsahuje oficiální přehled registrovaných politických stran a politických 
hnutí, jejich organizačních jednotek s právní subjektivitou a jejich organizačních 
jednotek. Evidence má pouze informativní charakter a neobsahuje velké 
množství osobní údajů fyzických osob. Domníváme se, že evidence politických 
stran a hnutí ve své stávající podobě nenaplňuje určující kritéria pro významné 
informační systémy, která jsou definována v § 3 a 4 vyhlášky č. 317/2014 Sb. 
Úplná či částečná nefunkčnost tohoto systému není způsobilá omezit funkčnost 
státu, ani nemá zásadní dopad na fungování orgánů veřejné moci. Z toho 
důvodu požadujeme vynětí rejstříku ze seznamu významných informačních 
systémů. 
Dále navrhujeme formální sjednocení používaných zkratek, a to u kategorií: 
• pořadové číslo 49 doporučujeme nazvat: „EKIS MV – Ekonomický informační 
systém Ministerstva vnitra“, 
• pořadové číslo 56 doporučujeme nazvat: „ISoSS – Informační systém o státní 
službě“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
Akceptováno. 

Královéhradecký kraj 
 

Požadujeme do Přílohy č. 1 k  vyhlášce zařadit mezi významné informační 
systémy informační systémy Královéhradeckého kraje, u nichž byla naplněna 
určující kritéria podle vyhlášky č. 317/2014 Sb. Jedná se o tyto informační 
systémy: 
1. Spisová služba EZOP 
2. Ekonomický informační systém 

 
 
 
 
Akceptováno. 
Akceptováno. 

Středočeský kraj 
 

Za Středočeský kraj navrhujeme registrovat následující významné informační 
systémy:  
1. IS Ginis – ekonomický systém 
2. E-spis – spisová služba 
3. Firemní e-mailová komunikace (elektronický poštovní systém) 
4. Webový portál (webové stránky kraje) 

 
 
Akceptováno. 
Akceptováno. 
Akceptováno. 
Akceptováno. 

Český statistický úřad 
 

Český statistický úřad navrhuje, aby do materiálu bylo přehledně doplněno, do 
jaké kategorie vyřazené významné informační systémy byly nově zařazeny, 
popř. do jaké kategorie se navrhuje je zařadit. 
V  předkládací zprávě se konstatuje, že vyhláškou se řeší rozpor mezi skutečným 
a legislativně zapsaným právním stavem z hlediska počtu a skutečného výčtu 
významných informačních systémů, ale z žádného předloženého dokumentu 
není patrné, které dosavadní významné informační systémy (celkem 22) byly 
nově určeny za kritickou informační infrastrukturu, u kterých (8 informačních 

Vysvětleno.  
 
 
Národní bezpečnostní úřad v zásadě veřejně 
uvádí, které konkrétní systémy se staly KII 
(28). Vzhledem k tomu, že ani příloha 
usnesení vlády o určení prvku KI/KII, jejichž 
provozovatelem je organizační složka státu, 
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systémů) bylo shledáno, že již nenaplňují stanovená kriteria, a které nově 
posouzené informační systémy (celkem 42) je třeba jako významný informační 
systém označit a v příloze k vyhlášce uvést. V odůvodnění lze nalézt pouze jejich 
počty. Nároky kladené na správce informačního systému nejsou v případě 
významného informačního systému a kritické informační struktury totožné.  

není veřejná, byla by tato ochrana citlivých 
informací popřena tím, že by důvodová 
zpráva veřejně odkazovala na názvy 
informačních systémů, které jsou kritické 
pro fungování státu. Z tohoto důvodu 
nebude Národní bezpečnostní úřad uvádět 
systémy, které byly do KII zařazeny a 
v odůvodnění uvede toto: 
V důvodové zprávě se upřesní počty takto: 
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 317/2014 Sb. 
uvádí skutečný výčet významných 
informačních systémů, které naplňují 
určující kritéria uvedená v § 3 vyhlášky. 
Oproti dosavadnímu počtu 92 významných 
informačních systémů se jejich počet 
zvyšuje na 148. Ze stávajícího seznamu je 
vypuštěno celkem 28 informačních systémů. 
Z těchto 28 informačních systému bylo 22 
informačních systémů určeno jako prvek 
kritické informační infrastruktury. Informace 
o konkrétních informačních systémech, 
které byly určeny jako prvek kritické 
informační infrastruktury, nejsou veřejné. 
Z tohoto důvodu nemůže Národní 
bezpečnostní úřad uvést ty informační 
systémy, které byly jako prvek kritické 
informační infrastruktury určeny a z tohoto 
důvodu rovněž neuvádí ani ty informační 
systémy, u nichž bylo zjištěno, že kritéria 
významného informačního systému již 
nadále nenaplňují. Nově bylo shledáno 
naplnění kritérií významného informačního 
systému u 84 informačních systémů.“. 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy  

V pořadovém čísle 42 je uveden nesprávný název informačního systému 
(„Informační systém uznávání kvalifikací ISKA“). Požadujeme proto uvést 

Akceptováno. 
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 správný název informačního systému, tj. „Informační systém pro kvalifikace a 
autorizace ISKA“. 

Ministerstvo dopravy 
 

1. V bodě 24 Přílohy č. 1 návrhu vyhlášky požadujeme systém „Centrální registr 
dopravců (CRD)“ nahradit systémem „Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě 
(RPSD)“. Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě (RPSD) nahradil Centrální registr 
dopravců (CRD) ke dni 14. ledna 2016. 
 
2. V bodě 81 Přílohy č. 1 návrhu vyhlášky požadujeme upravit název 
významného informačního systému „Evidence údajů o elektronickém mýtném 
(MÝTO)“ na systém „Evidence údajů o mýtném (MÝTO)“, a to s ohledem na 
formulaci názvu systému v ustanovení § 22c zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o pozemních komunikacích“). 
 
3. K bodům 81 a 82 Přílohy č. 1 návrhu vyhlášky dále uvádíme, že podle 
ustanovení § 2 písm. d) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o 
změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) je významným 
informačním systémem informační systém spravovaný orgánem veřejné moci, 
který není kritickou informační infrastrukturou a u kterého narušení 
bezpečnosti informací může omezit nebo výrazně ohrozit výkon působnosti 
orgánu veřejné moci. Podle ustanovení § 2 písm. e) téhož zákona je správcem 
informačního systému orgán nebo osoba, které určují účel zpracování informací 
a podmínky provozování informačního systému. Podle ustanovení § 22a odst. 1 
zákona o pozemních komunikacích provoz systému elektronického mýtného a 
výběr mýtného zajišťuje Ministerstvo dopravy. Ministerstvo dopravy může 
pověřit provozem systému elektronického mýtného a výběrem mýtného 
organizaci zřízenou Ministerstvem dopravy nebo právnickou osobu, u níž funkci 
zakladatele vykonává jménem státu Ministerstvo dopravy na základě souhlasu 
vlády. Přestože ve smyslu uvedeného ustanovení došlo k pověření provozem 
systému elektronického mýtného a výběrem mýtného, přičemž pověřenou 
organizací je Ředitelství silnic a dálnic (státní příspěvková organizace zřízená 
Ministerstvem dopravy), je správcem tohoto informačního systému podle 
zákona o kybernetické bezpečnosti stále Ministerstvo dopravy, neboť ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. d) tohoto zákona je orgánem veřejné moci a ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. e) tohoto zákona je orgánem, který určuje účel zpracování 

Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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informací a podmínky provozování informačního systému. Požadujeme tudíž i 
nadále (stejně jako je tomu ve stávajícím znění vyhlášky) uvádět ve vyhlášce o 
významných informačních systémech a jejich určujících kritériích jakožto 
správce systému „Evidence údajů o mýtném (MÝTO)“ Ministerstvo dopravy 
a nikoli Ředitelství silnic a dálnic. Obdobné platí i o „Informačním systému o 
silniční a dálniční síti ČR (ISSDS)“, u něhož taktéž požadujeme jakožto správce 
významného informačního systému uvést Ministerstvo dopravy tak, jak je tomu 
ve stávajícím znění vyhlášky. 

Odbor kompatibility   
ÚV ČR 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno 
právo EU a návrh není s právem EU v rozporu. 

Vzato na vědomí. 

Pardubický kraj 
 

Přílohu č. 1 vyhlášky doporučujeme doplnit o významný informační systém 
Pardubického kraje, u kterého jsou naplněna určující kritéria podle vyhlášky č. 
317/2014 Sb.  
Konkrétně se jedná o Integrovaný informační systém GINIS 

 
 
 
Akceptováno. 

Jihočeský kraj Přílohu č. 1 vyhlášky navrhujeme doplnit o významné informační systémy, 
jejichž správcem je Jihočeský kraj: 
1. Ekonomický systém 
2. Spisová služba 
3. Firemní e-mailová komunikace (elektronický poštovní systém) 
4. Webový portál (webové stránky kraje) 

 
 
Akceptováno. 
Akceptováno. 
Akceptováno. 
Akceptováno. 

Kraj Vysočina 
 

Navrhujeme v Příloze č. 1 k vyhlášce doplnit níže uvedené informační systémy:  
1. Webový portál (VISMO) 
2. Elektronický poštovní systém 
3. GINIS - Spisová služba 
4. GINIS - Ekonomické moduly 

 
Akceptováno. 
Akceptováno. 
Akceptováno. 
Akceptováno. 

Karlovarský kraj 
 

Požadujeme do Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 317/2014 Sb. zařadit mezi významné 
informační systémy informační systémy Karlovarského kraje, u nichž byla 
naplněna určující kritéria podle vyhlášky č. 317/2014 Sb. Jedná se o tyto 
informační systémy:  
1. Ekonomický systém (ERP) 
2. Spisová služba 
3. Integrační směrnice 
4. Webový portál (Webové stránky kraje)   

 
 
 
 
Akceptováno. 
Akceptováno. 
Akceptováno. 
Akceptováno. 
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Zlínský kraj 
 

Doporučujeme doplnit přílohu č. 1 vyhlášky o tři významné informační systémy 
Zlínského kraje takto: 
1. Ekonomický systém a spisová služba 
2. Webové stránky kraje 
3. Elektronický poštovní systém 

 
 
Akceptováno. 
Akceptováno. 
Akceptováno. 

Plzeňský kraj 
 

Žádáme vložit a zařadit do přílohy č. 1 vyhlášky následující seznam významných 
informačních systémů, jejichž je Plzeňský kraj správcem a které Plzeňský kraj 
ohlásil NBÚ v souvislosti se zákonem č. 181/2015 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti:  
1. Mailový server  
2. Integrační sběrnice  
3. Spisová služba 
4. Webový portál kraje  
5. ERP  

 
 
 
 
Akceptováno. 
Akceptováno. 
Akceptováno. 
Akceptováno. 
Akceptováno. 

Liberecký kraj 
  

Liberecký kraj určil níže uvedené významné informační systémy Libereckého 
kraje a provedl jejich nahlášení NBÚ:  
1. Informační systém ekonomické agendy 
2. Informační systém elektronické spisové služby 
3. Webový portál Libereckého kraje 
4. Elektronický poštovní systém 

 
 
Akceptováno. 
Akceptováno. 
Akceptováno. 
Akceptováno. 

Ústecký kraj 
 

Konstatujeme, že Ústecký kraj provozuje tyto významné informační systémy: 
1. Ekonomický systém Navision 
2. Spisová a archivní služba EZOP 
3. Internetový portál Ústeckého kraje VISMO 
4. Poštovní server Microsoft Exchange 

 
Akceptováno. 
Akceptováno. 
Akceptováno. 
Akceptováno. 

Ministerstvo životního 
prostředí 
 

Ve vyhlášce č. 317/2014 Sb. nejsou uvedeny níže uvedené ohlášené informační 
systémy, které do materiálu požadujeme doplnit: 
Ekonomický informační systém JASU CS; správcem významného informačního 
systému je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
Elektronický systém spisové služby - státní správa; správcem významného 
informačního systému je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

 
 
Akceptováno. 
 
Akceptováno. 
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Olomoucký kraj 
 

Požadujeme do Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 317/2014 Sb. zařadit mezi významné 
informační systémy informační systémy Olomouckého kraje, u nichž byla 
naplněna určující kritéria podle vyhlášky č. 317/2014 Sb.  
Jedná se o těchto 5 informačních systémů:  

1. ERP - Ekonomický systém 
2. Spisová služba (SSL) 
3. Integrační směrnice (ISb) 
4. Webový portál (WP) 
5. Elektronický poštovní systém (EPS) 

 
 
 
 
Akceptováno. 
Akceptováno. 
Akceptováno. 
Akceptováno. 
Akceptováno. 
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