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VI. 

 

VYHODNOCENÍ MEZIRESORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ  

 

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické 

bezpečnosti), a některé další zákony 

 

Návrh zákona byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 30. listopadu 2015 s termínem pro zaslání připomínek 

do 23. prosince 2015.  

 

Celkem bylo k návrhu zákona uplatněno 108 zásadních připomínek, a to 22 připomínkovými místy.  

 

Zásadní připomínky uplatnily: V rámci meziresortního připomínkového uplatnily zásadní připomínky Ministerstvo financí, Ministerstvo 

obrany, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zemědělství, 

Ministerstvo životního prostředí, útvar ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Úřadu vlády České republiky, odbor 

kompatibility Úřadu vlády České republiky, kancelář vedoucího Úřadu vlády České republiky, Nejvyšší kontrolní úřad, Český statistický úřad, 

Český úřad zeměměřický a katastrální, Národní bezpečnostní úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Bezpečnostní informační služba, Úřad 

pro zahraniční styky a informace, Kraj Vysočina, Technologická agentura České republiky, Hospodářská komora České republiky, Asociace 

krajů České republiky a Svaz měst a obcí České republiky. 

 

Pouze doporučující připomínky uplatnily: Ministerstvo zahraničních věcí. 

 

Žádné připomínky neuplatnily: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo školství‚ mládeže 

a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví, útvar místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Úřadu vlády České republiky, Český báňský 

úřad, Český telekomunikační úřad, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká národní banka, hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, 

Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj a Zlínský kraj. 

 

Připomínky nezaslaly: Energetický regulační úřad, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Generální inspekce bezpečnostních sborů, 

Pardubický kraj a Sdružení místních samospráv České republiky. 
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Pořadí zásadních připomínek jednotlivých připomínkových míst:  

 

1. Ministerstvo financí,  

2. Ministerstvo obrany, 

3. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

4. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

5. Ministerstvo spravedlnosti, 

6. Ministerstvo zemědělství, 

7. Ministerstvo životního prostředí, 

8. útvar ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Úřadu vlády České republiky, 

9. odbor kompatibility Úřadu vlády České republiky, 

10. kancelář vedoucího Úřadu vlády České republiky, 

11. Nejvyšší kontrolní úřad,  

12. Český statistický úřad, 

13. Český úřad zeměměřický a katastrální,  

14. Národní bezpečnostní úřad, 

15. Úřad pro ochranu osobních údajů, 

16. Bezpečnostní informační služba, 

17. Úřad pro zahraniční styky a informace, 

18. Kraj Vysočina, 

19. Technologická agentura České republiky, 

20. Hospodářská komora České republiky, 

21. Asociace krajů České republiky, 

22. Svaz měst a obcí České republiky. 
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

1. Ministerstvo financí 1.1  

K důvodové zprávě 

 

Chybí deklarace, že i případné další výdaje (kromě prostředků na platy; 

např. vybavení kanceláří pro nové pracovníky apod.) budou hrazeny 

z narozpočtovaných prostředků kapitoly Ministerstva vnitra. 

Požadujeme doplnit informaci do důvodové zprávy. 

Akceptováno. 

 

 

 1.2 

K návrhu usnesení 

 

Požadujeme implementovat ustanovení ohledně rozpočtové neutrality v platové 

oblasti rovněž do návrhu usnesení vlády. Dosavadní bod II. se stane bodem II. 1. 

a nově se přidá bod II. 2. v následujícím znění: „2. ministru vnitra zabezpečit 

změny vyplývající z tohoto návrhu zákona v rámci schváleného limitu funkčních 

míst a objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci kapitoly 

314 – Ministerstvo vnitra na rok 2016 a léta následující.“ 

Požadujeme doplnit Návrh usnesení dle připomínky. 

Akceptováno v modifikované podobě. 

 

Bod II.2. návrhu usnesení vlády zní: 

„2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních 

správních úřadů zabezpečit změny vyplývající z tohoto 

návrhu zákona v rámci schválených limitů funkčních míst 

a objemu prostředků na platy a ostatní platby 

za provedenou práci příslušných rozpočtových kapitol 

na rok 2016 a léta následující.“. 

 

 

2. Ministerstvo obrany 2.1 

K čl. I bodu 2 [§ 1 odst. 3 písm. c)]  

 

V navrhovaném znění § 1 odst. 3 doporučujeme na konci textu písmene c) doplnit 

slova „a Vojenskou policií“ [popřípadě za písmeno c) vložit nové písmeno d), které 

zní: „d) Vojenskou policií,“; dosavadní písmena c) až h) by se v tomto případě 

označila jako písmena e) až i)].   

Vojenská policie podle současné právní úpravy není součástí ozbrojených sil 

České republiky, ale součástí Ministerstva obrany. Z tohoto důvodu je nutné, aby 

byla v zákoně o informačních systémech veřejné správy výluka z tohoto zákona 

stanovena také pro Vojenskou policii, a to vzhledem k povaze jí zajišťovaných 

úkolů a s tím souvisejícím zpracováváním údajů (informací) v jí spravovaných 

informačních systémech. Vojenská policie musí mít z tohoto pohledu obdobné 

postavení jako např. Policie České republiky, pro niž výluka stanovena je. 

V dosavadní právní úpravě vyplývala pro Vojenskou policii obdobná výjimka 

z důvodu jejího zařazení v rušeném § 3 odst. 3 písm. d) zákona č. 365/2000 Sb. 

mezi orgány činné v trestním řízení. 

 

Akceptováno v modifikované podobě. 

 

Došlo k úpravě písmene d): 

„d) ozbrojenými silami České republiky nebo Vojenskou 

policií,“. 

 

 

 

3. Ministerstvo práce  3.1 Vysvětleno.  
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a sociálních věcí K čl. I bodu 5 [§ 2 písm. c)] 

 

Máme za to, že navržená definice, která uvádí, že správce „zajišťuje poskytování 

služeb informačního systému veřejné správy“ by mohla být problematická, neboť 

tuto činnost vykonává také provozovatel tím, že zajišťuje funkčnost systému 

veřejné správy. V tomto bodě se tedy dle našeho názoru definice správce 

a provozovatele systému překrývají. V případě úpravy tohoto ustanovení 

upozorňujeme na jeho provázanost s ustanovením § 2 zákona č. 181/2014 Sb., 

zákona o kybernetické bezpečnosti. V návaznosti na důvodovou zprávu (k čl. I 

bodu 5 a 6) navrhujeme pojem „správce“ definovat např. následovně: „správcem 

informačního systému veřejné správy subjekt veřejné správy, který odpovídá 

za informační systém veřejné správy a za poskytování služeb informačního 

systému veřejné správy.“ 

 

Předkladatel se domnívá, že z legislativně-technického 

hlediska lze správce informačního systému veřejné správy 

definovat toliko cestou primární povinnosti (v daném 

případě poskytování služeb informačního systému veřejné 

správy), nikoliv prostřednictvím sekundární 

odpovědnostní povinnosti k této primární povinnosti. 

Připomínkovým místem navržená definice vlastně říká, že 

správcem je subjekt veřejné správy, který odpovídá 

za porušení povinnosti poskytovat služby informačního 

systému veřejné správy. To je sice věcně pravda, 

primárním znakem správce však není odpovědnost 

za plnění či neplnění povinnosti poskytovat služby 

informačního systému veřejné správy, nýbrž samotné 

poskytování služby informačního systému veřejné správy. 

V právním řádu jsou povinnosti, respektive kompetence 

definovány přímo, nikoliv cestou sekundární 

odpovědnosti za jejich porušení (např. ministerstvo 

rozhoduje, nikoliv odpovídá za rozhodnutí, respektive 

za špatné rozhodnutí). Předkladatel současně nepovažuje 

za udržitelný výklad, že provozovatel tím, že zajišťuje 

funkčnost informačního systému, fakticky také zajišťuje 

poskytování služeb informačního systému. Toto pojetí by 

zpochybňovalo velké množství platných ustanovení 

právního řádu (např. ze souvisejících pravidel, že 

doručujícím orgánem písemnosti je ten správní orgán, 

který písemnost vyhotovil, respektive že doručující orgán 

může písemnost doručit prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb, by při stejné logice byl doručujícím 

orgánem i samotný provozovatel poštovních služeb, což 

tak není). Žádoucí není ani specifikovat termín subjekt 

doplněním slov „veřejné správy“. Podle doktríny je 

subjektem veřejné správy osoba, která je nositelem 

veřejné správy. Tu pak vykonává prostřednictvím svých 

orgánů (vykonavatelů veřejné správy). Subjekty veřejné 

správy jsou tak stát, územní samosprávné celky, 

samosprávné komory apod., vykonavateli pak 

ministerstva, jiné správní úřady, úřady územních 

samosprávných celků apod. Správci informačních 
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systémů veřejné správy jsou až na výjimky toliko 

vykonavateli veřejné správy, nikoliv jejími subjekty. 

Předkladatel nicméně vnímá některé problematické 

aspekty definice správce informačního systému veřejné 

správy a modifikuje ji následovně: „c) správcem 

informačního systému veřejné správy osoba nebo její 

součást, která poskytuje služby informačního systému 

veřejné správy a za informační systém veřejné správy 

odpovídá;“. 

 3.2  

K čl. I bodu 7 [§ 2 písm. e)] 

 

Ustanovení § 2 písm. e) doporučujeme formulovat následovně „uživatelem 

informačního systému veřejné správy subjekt, který do informačního systému 

veřejné správy zadává data nebo data, případně i provozní údaje obsažené 

v informačním systému veřejné správy, využívá; uživatelem informačního systému 

veřejné správy je i správce nebo provozovatel informačního systému veřejné 

správy, pokud informační systém veřejné správy užívá za jiným účelem, než 

k výkonu funkce správce či provozovatele dle tohoto zákona“. 

Uvedenou úpravu navrhujeme v prvé řadě za účelem zjednodušení větné 

konstrukce ustanovení, které je dle našeho názoru ve své druhé části zbytečně 

komplikované a obtížně vyložitelné. Dále považujeme za vhodnější formulaci 

„zadává data“, která je obecnější než „zapisuje data“. 

Ustanovení by mělo reflektovat skutečnost, že uživatelem může být také 

provozovatel informačního veřejné správy. Z definice provozovatele informačního 

systému veřejné správy totiž vyplývá, že tímto provozovatelem mohou být 

i správní úřady či orgány územních samosprávných celků, pokud budou zajišťovat 

(byť jen částečně) funkčnost prostředků tvořících systém veřejné správy (například 

poskytnou vlastní serverové vybavení, diskové kapacity či operační programy). 

Vysvětleno.  

 

Předkladatel preferuje terminologickou jednotnost 

ve vztahu k zákonu č. 111/2009 Sb., o základních 

registrech, který pro zaznamenání údaje (data) 

v základním registru (který je informačním systémem 

veřejné správy) užívá termínu „zapisuje“. Týž pojem je 

rovněž užit v právní úpravě nejvytěžovanějšího 

agendového informačního systému veřejné správy  

– informačního systému evidence obyvatel. 

Navrhovaná modifikace ustanovení za středníkem je 

z pohledu předkladatele sporná v tom, že propůjčuje 

správci postavení uživatele v zásadě pro jakoukoliv 

činnost. Na rozdíl od verze předkladatele, která toto 

postavení správci propůjčuje za podmínek, že (1) správce 

vykonává veřejnou správu (tzn. má zákonnou 

kompetenci) v dané oblasti (např. matriky) a současně 

(2) informační systém veřejné správy pro tuto oblast 

poskytuje údaje (obvykle opět na základě zákonného 

zmocnění).    

Připomínkovým místem navržená modifikace je nechtěně 

problematická i z toho důvodu, že otáčí vzájemný vztah 

informačního systému veřejné správy (originární subjekt) 

a správce informačního systému veřejné správy 

(derivativní, akcesorický subjekt). Účelem informačního 

systému veřejné správy není poskytnout podporu svému 

správci (jako správci), což však spojení „využívá 

k výkonu funkce správce“ evokuje, naopak správce je 

role, která má zajistit funkčnost informačního systému 

veřejné správy. 
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Předkladatel nicméně modifikuje definici uživatele 

informačního systému veřejné správy následovně: 

„e) uživatelem informačního systému veřejné správy 

osoba nebo její součást, která do informačního systému 

veřejné správy zapisuje data nebo data, případně 

i provozní údaje obsažené v informačním systému veřejné 

správy, využívá; uživatelem informačního systému 

veřejné správy je i správce nebo provozovatel 

informačního systému veřejné správy, pokud informační 

systém veřejné správy užívá při výkonu veřejné správy v 

oblasti, pro kterou informační systém veřejné správy 

poskytuje službu informačního systému veřejné správy.“. 

 3.3 

K čl. I bodu 8 [§ 2 písm. f)] 

 

Upozorňujeme, že kromě pojmu „vytváření informačního systému“, kterým je 

myšleno jeho zavádění, pracuje zákon také s pojmem „pořízení informačního 

systému“ (§ 3a odst. 6 písm. d) a e), § 4 odst. 1 písm. e), § 4 odst. 2 písm. b), § 5a 

odst. 1, atd.). V zájmu interpretační jednoznačnosti doporučujeme terminologii 

sjednotit, případně specifikovat rozdíly mezi „vytvořením“ a „pořízením“ 

informačního systému veřejné správy. S pojmem „pořízení“ informačního systému 

pracuje také vyhláška č. 529/2006 Sb., která jej chápe odlišně od pojmu 

„vytváření“ (viz § 8 uvedené vyhlášky). 

Vysvětleno. 

 

Pojem „pořízení“ je terminus technicus právních předpisů 

upravujících rozpočtovou oblast, respektive pořizování 

majetku [zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), zákon č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, apod.] 

a v rámci zákona č. 365/2000 Sb. se používá ve smyslu 

„vzniku“ informačního systému veřejné správy ve smyslu 

majetkovém, tzn. jako „obstarání“ informačního systému 

jako hmotného a nehmotného majetku, pojem „vytváření“ 

je pak pojmem obecnějším bez vazby na majetkový 

aspekt. Předkladatel v zájmu posílení vazby mezi 

ustanoveními pracujícími s pojmem „pořízení“ a zákonem 

č. 218/2000 Sb. použije namísto spojení „pořízení, 

obnova a provozování“ slova „pořízení nebo technické 

zhodnocení“. Pojmu „vytváření“ nelze v těchto 

„rozpočtových“ ustanoveních užít, neboť takový termín 

zákon č. 218/2000 Sb. nezná, naopak pojem pořízení je 

s ohledem na jeho „majetkové“ pojímání právním řádem 

příliš úzký a jeho použití v „nerozpočtových“ 

ustanoveních by smysl těchto ustanovení mohl výkladově 

posunout. 

 

 3.4 

K čl. I bodu 19 (§ 3a odst. 1) 

Vysvětleno. 
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Upozorňujeme, že Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření 

na zefektivnění ICT služeb (dále jen „Strategie“) hovoří v odst. 3.1 o ustanovení 

„Rady vlády pro informační společnost“. Stejný pojem užívá také usnesení vlády 

č. 961 ze dne 24. 11. 2014 (resp. jeho příloha č. 1). Máme za to, že tento název je 

třeba zachovat také v textu zákona. 

Ve shora uvedeném kontextu dále upozorňujeme, že navržená zákonná úprava 

Rady pro informační společnost neodpovídá způsobu vymezení Rady vlády 

pro informační společnost uvedeném v příloze k usnesení vlády č. 961 ze dne 

24. 11. 2014 (např., počet členů, orgány, způsobem ukončení členství, atd.). 

Uvedené je třeba vyjasnit. 

Statut Rady vlády pro informační společnost bude 

upraven tak, aby odpovídal navrženému zákonnému 

ustanovení, a to včetně názvu Rady. Pokud jde o ten, 

předkladatel hodlá zachovat koncepci, kterou 

zákonodárce zvolil při formulaci názvů odborných 

a poradních orgánů, které kreoval zákonem (Rada 

pro výzkum, vývoj a inovace). 

 3.5 

K čl. I bodu 35 [§ 4 odst. 2 písm. l)] 

 

Ustanovení § 4 odst. 2 písm. l) odkazuje na nesprávnou část zákona. Máme za to, 

že správně má být uveden odkaz na § 3a odst. 6 písm. b) a c) a § 3a odst. 6 písm. d) 

a e). 

Akceptováno. 

 3.6 

K čl. I bodům 50 až 53 (§ 9 odst. 1, § 9c a § 9d odst. 1) 

 

V ustanoveních § 9, § 9c a § 9d navrhujeme doplnit také uživatele, neboť i tito by 

dle nově zavedené definice v § 2 písm. e) mohli vydávat výpisy z informačních 

systémů veřejné správy. 

 

Vysvětleno.  

 

V případě § 9 odst. 1 nelze bez dalšího doplnit slova 

„nebo uživatelé“ za slovo „správci“. Ve větě první je 

stanovena povinnost správce vydat z veřejné části 

informačního systému veřejné správy na požádání úplný 

či částečný výpis ze zápisu vedeného v tomto 

informačním systému. V případě doplnění slov „nebo 

uživatelé“ za slovo „správci“ by tuto povinnost měl 

jakýkoli orgán veřejné správy, který údaje z tohoto 

informačního systému využívá. V případě § 9 odst. 1 věty 

druhé, v níž na rozdíl od věty první není obsaženo 

pravidlo jednání, nýbrž deklarace, že zvláštní právní 

úprava může stanovit povinnost správce informačního 

systému veřejné správy poskytnout za určitých podmínek 

výpis z neveřejných částí informačního systému, by 

doplněním slov „nebo uživatelé“ došlo pouze k rozšíření 

tohoto ryze deklaratorního ustanovení a nikoli k založení 

nové povinnosti uživatele informačního systému veřejné 

správy. Toto doplnění považuje předkladatel z hlediska 

legislativně-technického za nadbytečné, neboť zvláštní 

zákon vždy může stanovit odchylnou právní úpravu, aniž 
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by bylo nutné toto v obecné právní úpravě předjímat.  

§ 9c a 9d na rozdíl od úpravy v § 9 odst. 1 upravují toliko 

interakci mezi správcem informačního systému, z něhož 

je požadován ověřený výstup, a kontaktním místem 

veřejné správy. Kontaktní místo veřejné správy v rámci 

postupů upravených v § 9c a 9d nezastává roli uživatele 

ve smyslu navrhovaného § 2 písm. e), jelikož vůbec 

„nevstupuje“ do informačního systému veřejné správy, 

z něhož se poskytuje ověřený výstup (nezapisuje do něj 

data ani data z něj nevyužívá). Interakce mezi správcem 

informačního systému veřejné správy probíhá tak, že 

kontaktní místo veřejné správy vstupuje pouze 

do informačního systému, jehož prostřednictvím je 

zajišťován výkon působnosti kontaktních míst veřejné 

správy (§ 8a odst. 6), a prostřednictvím tohoto 

informačního systému „zašle“ příslušnému správci žádost 

o ověřený výstup z jím spravovaného informačního 

systému veřejné správy. Tento správce pak opět 

prostřednictvím informačního systému zajišťujícího 

výkon působnosti kontaktních míst veřejné správy tento 

ověřený výstup „zašle“ kontaktnímu místu. Doplnění slov 

„nebo uživatel“ v § 9c a § 9d by tedy bylo chybné 

a odporující reálnému stavu.  

 3.7 

K čl. III  – nad rámec návrhu 

 

V § 21 písm. b) zákona č. 166/1993 Sb. požadujeme (vedle povinnosti správce 

a provozovatele informačního systému) výslovně uvést také povinnost uživatele 

poskytnout Nejvyššímu kontrolnímu úřadu data z informačního systému. 

Vysvětleno.  

 

Předkladatel nepovažuje navrhované doplnění za důvodné 

ani vhodné. Pokud uživatel informačního systému veřejné 

správy není současně správcem či provozovatelem tohoto 

informačního systému, nelze od něj očekávat poskytnutí 

dat nebo výpisů z těchto informačních systémů (sám je 

nevede, pouze je čerpá pro svou agendu).  

4. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu  

4.1 

Obecná připomínka 

 

Nesouhlasíme s vynětím provozních informačních systémů z režimu zákona 

o informačních systémech veřejné správy (ISVS). Bude-li na provozní informační 

systémy pohlíženo jako na ISVS, bude nutné, aby správce zajistil m. j. atestaci 

dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy. Důsledkem bude 

zvýšení personální i finanční náročnosti, která nebyla v materiálu vyčíslena. 

Akceptováno částečně.  

 

Předkladatel přistoupil k následující modifikaci koncepce 

návrhu zákona. Úprava obsažená v zákoně 

č. 365/2000 Sb. bude vztažena nikoli na veškeré provozní 

informační systémy, nýbrž pouze na tyto typy provozních 

informačních systémů spravovaných státními orgány: 

a) informační systémy pro řízení a rozvoj lidských zdrojů 
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Hospodářský a finanční dosah se nebude týkat jen Ministra vnitra, jak je 

v materiálu deklarováno. 

a odměňování, 

b) elektronické systémy spisové služby, 

c) informační systémy pro vedení účetnictví nebo řízení 

finančních zdrojů, 

d) systémy elektronické pošty, 

přičemž u těchto provozních informačních systémů bude 

výslovně vyloučena povinnost jejich atestace. 

 

Ostatní provozní informační systémy nadále zůstanou 

mimo režim zákona č. 365/2000 Sb., definice provozního 

informačního systému bude nadále zakotvena v § 2. 

 

S ohledem na vztažení režimu zákona č. 365/2000 Sb. 

pouze na čtyři typy provozních informačních systémů 

spravovaných státními orgány a vyloučení povinnosti 

atestace u těchto provozních informačních systémů 

předkladatel identifikoval pouze jednorázové 

administrativní náklady související s přizpůsobením 

provozních dokumentací těchto informačních systémů 

požadavkům stanoveným vyhláškou č. 529/2006 Sb., 

o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce 

a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení 

bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné 

správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních 

systémů veřejné správy), s aktualizací informační 

koncepce orgánu veřejné správy o tyto provozní 

informační systémy a zaevidováním těchto informačních 

systémů v informačním systému o informačních 

systémech veřejné správy a informačním systému 

o datových prvcích, přičemž tyto administrativní náklady 

by měly být pokryty ze stávajících rozpočtových 

prostředků a realizovány stávajícími personálními 

kapacitami dotčených správců. 

 4.2 

Nad rámec návrhu zákona – k § 6f 

 

Požadujeme do § 6f doplnit nový odstavec 5, který zní:  

„(5) Portál veřejné správy zajišťuje přístup k informacím státních podniků 

bez písemné smlouvy mezi správcem Portálu veřejné správy a státním podnikem, 

Akceptováno v modifikované podobě. 

 

Obsah navrhovaného ustanovení bude systematicky 

vhodněji zahrnut přímo do odstavce 4 a dále bude 

zobecněn, aby řešil nejenom výluku státního podniku, 

nýbrž jakékoliv fyzické či právnické osoby, bude-li tato 
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k jehož informacím je zajištěn přístup. Za zajištění tohoto přístupu státní podnik 

úplatu nehradí.“ 

Nyní je v PSP projednávána novela zákona o státním podniku, která v § 17c  

zavádí povinnost, že má-li státní podnik, nepotřebnou nemovitou věc (tj. majetek 

státu, se kterou má státní podnik právo hospodařit), kterou hodlá zcizit, zveřejní 

tuto skutečnost na Portálu veřejné správy za účelem informovanosti organizačních 

složek státu a jiných státních organizací o možnosti převzít takovou nemovitou věc 

do jejich příslušnosti hospodařit.   

Vzhledem k tomu, že publikace na Portálu veřejné správy je zpoplatněna 

(s výjimkou bezplatné publikace pouze pro orgány veřejné správy) navrhuje se, 

aby státní podniky, které mají povinnost ze zákona zveřejňovat určité údaje 

na Portálu veřejné správy, byly rovněž osvobozeny od hrazení poplatků 

souvisejících s publikací na Portálu. Máme za to, že pokud stát požaduje 

po státním podniku publikaci určitých údajů na Portálu veřejné správy, je žádoucí, 

aby povinnost zveřejňování zákonem definovaných údajů nebyla zpoplatněna 

i pro tyto typy subjektů. 

ex lege povinna zveřejnit informaci na portálu veřejné 

správy. 

5. Ministerstvo 

spravedlnosti 

5.1 

K čl. I bodu 19 (§ 3a odst. 2, 3 a 4) 

 

Dne 2. 11. 2015 přijala vláda svým usnesením č. 889 Statut Rady vlády 

pro informační společnost (dále jen „Statut“). Upozorňujeme na rozpor mezi § 3a 

odst. 2, 3 a 4 předloženého návrhu zákona a čl. 3 odst. 2, 5 a 6 shora uvedeného 

Statutu. Rozpory spatřujeme v následujících skutečnostech: 

(i) Podle § 3a odst. 2 návrhu by měl v čele Rady stát ministr vnitra. Ostatní 

členové Rady by měli být jmenováni vládou na návrh předsedy. Podle čl. 3 

odst. 2 Statutu by z titulu své funkce měli být místopředsedy Rady ministr 

financí, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, ministr průmyslu 

a obchodu a ministr pro místní rozvoj. 

(ii) Podle § 3a odst. 2 by měli být členové Rady jmenováni na dobu 5 let. 

Podle čl. 3 odst. 5 Statutu je funkční období členů Rady čtyřleté. 

(iii) Podle § 3a odst. 3 musí členové rady s výjimkou jejího předsedy splňovat 

předpoklady pro přijetí do služebního poměru podle zákona o státní službě. 

V případě zachování funkce místopředsedů Rady, jimiž jsou také členové 

vlády, považujeme za vhodné rozšířit předmětnou výjimku 

i na místopředsedy Rady. 

(iv) Podle § 3a odst. 4 může členství v Radě skončit pouze z některého 

z taxativně stanovených důvodů. Upozorňujeme, že Statut v č. 3 odst. 6 

písm. a) obsahuje další důvod zániku členství v radě, jímž je ukončení 

výkonu funkce člena vlády.      

Akceptováno. 
 

Statut Rady vlády pro informační společnost bude 

upraven tak, aby odpovídal navrhovanému ustanovení 

§ 3a odst. 2 až 4.  
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Vzhledem ke shora uvedeným rozdílům mezi předloženým návrhem zákona 

a Statutem požadujeme upravit znění Statutu ve smyslu předloženého návrhu 

zákona, popř. do předloženého zákona promítnout úpravu obsaženou ve Statutu.   

 5.2 

K čl. I bodu 35 [§ 4 odst. 2 písm. l)] 

 

Předmětné ustanovení chybně odkazuje na ustanovení § 3a odst. 4, jež upravuje 

důvody zániku členství v Radě, namísto na ustanovení odst. 6 téhož paragrafu, 

upravujícího působnost Rady. Požadujeme proto ve shora uvedeném ustanovení 

nahradit slova „§ 3a odst. 4 písm. b) a c)“ slovy „§ 3a odst. 6 písm. b) a c)“  

a slova „§ 3a odst. 4 písm. d) a e)“ slovy „§ 3a odst. 6 písm. d) a e)“. 

Akceptováno. 

6. Ministerstvo 

zemědělství 

6.1 

K čl. I bodu 2 (§ 1 odst. 3)  

 

Požadujeme negativní vymezení působnosti zákona uvedené v § 1 odst. 3 doplnit 

o informační systémy veřejné správy (dále jen „ISVS“), které jsou prvkem kritické 

infrastruktury a/nebo významným systémem podle zákona č. 181/2014 Sb., 

o kybernetické bezpečnosti. Důvodem je fakt, že některá pravidla pro tyto 

informační systémy jsou totožná s pravidly pro informační systémy pro potřeby 

podpory krizového řízení (§ 1 odst. 3 písm. b)). 

Vysvětleno.  

 

Zákon č. 181/2014 Sb. stanoví pravidla pro řízení 

informačních systémů veřejné správy toliko z hlediska 

kybernetické bezpečnosti, navíc pouze systémů 

některých. Cílem předmětné novely je zefektivnění řízení 

informačních systémů veřejné správy, který by vynětím 

těch klíčových (např. základních registrů) z působnosti 

zákona č. 365/2000 Sb. zcela pozbyl smyslu.  

 6.2 

K čl. I bodu 4 [§ 2 písm. b)]  

 

Nesouhlasíme se změnou definice ISVS. Doplněním slov „pro účely výkonu 

veřejné správy, včetně vnitřního provozu orgánů veřejné správy“ se v podstatě 

všechny informační systémy, aplikace a SW prostředky na podporu vlastního 

provozu úřadu veřejné správy (tj. např. mzdový systém, účetní systém, personální 

systém, kancelářský systém, spisová služba aj.), budou chápat jako ISVS podle 

tohoto zákona a budou podléhat povinnostem tímto zákonem ukládaných 

pro „klasické“ ISVS (atestace, využívání centrálního místa služeb, sdílení aj.). 

Toto opatření, které je v důvodové zprávě vysvětleno nedoloženým tvrzením, že 

„Provozní informační systémy tvoří významný segment informačních systémů 

veřejné správy, které jsou doposud budovány, spravovány a užívány v zásadě 

živelně bez jakékoliv koordinace, což je zdrojem duplicit a neefektivně 

vynaložených prostředků“, nepovažujeme za efektivní a účelné řešení 

problematiky budování a koordinace těchto provozních nástrojů pro zajištění 

vnitřního chodu úřadu veřejné správy. Z dosavadních zkušeností s centralizací 

nákupů a provozu prostředků provozních informačních systémů je zřejmé, že je 

vhodnější definovat standardy a funkcionality, které musí tyto systémy splňovat 

Akceptováno částečně.  

 

Předkladatel přistoupil k následující modifikaci koncepce 

návrhu zákona. Úprava obsažená v zákoně 

č. 365/2000 Sb. bude vztažena nikoli na veškeré provozní 

informační systémy, nýbrž pouze na tyto typy provozních 

informačních systémů spravovaných státními orgány: 

a) informační systémy pro řízení a rozvoj lidských zdrojů 

a odměňování, 

b) elektronické systémy spisové služby, 

c) informační systémy pro vedení účetnictví nebo řízení 

finančních zdrojů, 

d) systémy elektronické pošty, 

přičemž u těchto provozních informačních systémů bude 

výslovně vyloučena povinnost jejich atestace. 

 

Ostatní provozní informační systémy nadále zůstanou 

mimo režim zákona č. 365/2000 Sb., definice provozního 

informačního systému bude nadále zakotvena v § 2.  
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a jejich pořizování a podmínky provozu ponechat na jednotlivých správcích 

a možnostech trhu. 

 6.3 

K čl. I bodu 4 [§ 2 písm. b)] 

 

Dále je třeba definici ISVS doplnit o další domény Enterprise Architektury tj.  

- business architekturu (míněno jakou agendu veřejné správy, kterou daný IS 

zajišťuje), provázat s definicí služby ISVS v písm. f) a  

- architekturu technologické infrastruktury (zejména o HW a síťovou 

infrastrukturu, na které je daný IS provozován). V důvodové správě je vysvětleno, 

že zejména technologická infrastruktura je součástí ISVS, ale z navrhovaných 

změn zákona toto nevyplývá. 

Zásadní připomínka. 

Akceptováno v modifikované podobě.  

 

Definice informačního systému veřejné správy obsažená 

v § 2 písm. b) zákona č. 365/2000 Sb. s ohledem na svou 

obecnou formulaci postihuje i připomínkovým místem 

zmiňované atributy. Ustanovení právního předpisu by 

měla být formulována tak, aby nevykazovala přílišnou 

kazuističnost a nebyla zatěžována příliš technicistními 

pojmy. Předkladatel je toho názoru, že pro tyto „technické 

podrobnosti“ je nejvhodnějším nosičem navrhovaná 

informační koncepce České republiky. Do důvodové 

zprávy bylo proto doplněno, že pro potřeby plnění cílů 

informační koncepce České republiky a stanovení 

principů budování a fungování informačních systémů 

veřejné správy budou v informační koncepci blíže 

vymezeny stěžejní pojmy související s budováním 

a fungováním informačních systémů veřejné správy. 

 6.4 

K čl. I bodu 6 [§ 2 písm. d)] 

 

Navrhujeme, aby definice pojmu „provozovatel“ zahrnovala provádění informační 

činností podle § 2 písm. a), a to s ohledem na skutečnost, že v některých 

ustanoveních zákonů (např. § 2fb odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 

ve znění pozdějších předpisů, nebo § 60 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů) se provozovatelem 

rozumí obecní úřady obcí s rozšířenou působností, nebo krajské živnostenské 

úřady, které vykonávají informační činnost v souladu s definicí pojmu podle § 2 

písm. a) zákona č. 365/2000 Sb. 

Akceptováno v modifikované podobě.  

 

Předkladatel předpokládá, že gró připomínky tkví v tom, 

že po změně definice provozovatele nebude užití pojmu 

„provozovatel“ ve zmíněných zákonech odpovídat roli 

správních orgánů ve vztahu k informačním systémům, 

které jim tyto zákony přisuzují.  Návrh zákona byl 

doplněn o novelu zákona o zemědělství, v jejímž rámci 

byl pojem „provozovatel“ nahrazen pojmem „uživatel 

informačního systému veřejné správy“. 

 6.5 

K čl. I bodu 10 [§ 2 písm. j)] 

 

Požadujeme doplnit rovněž provozní garance provozovaného referenčního 

rozhraní. Pokud není referenční rozhraní garantované provozně, nelze použít 

pro reálné služby výměny informací mezi IS a definovat jako „kvalitní“. 

Akceptováno v modifikované podobě.  

 

Předkladatel považuje za vhodnější řešit daný požadavek 

cestou novelizace vyhlášky č. 529/2006 Sb., 

o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce 

a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení 

bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné 

správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních 

systémů veřejné správy), a to úpravou ustanovení 
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stanovujícího požadavky na obsah provozní dokumentace 

tak, aby provozní dokumentace obsahovala garantované 

podmínky poskytování služeb informačních systémů 

veřejné správy.  

 6.6 

K čl. I bodu 17 [§ 2 písm. v)] 

 

Požadujeme toto ustanovení doplnit o dokumentaci bezpečnostní případně 

uživatelskou (nejméně v částech a službách, určených pro výměnu 

informací/sdílení dat sjednotit pojmy data a informace). Pro umožnění 

výměny/sdílení dat je totiž nezbytná nejen provozní dokumentace. 

Vysvětleno.  

 

V definici provozní dokumentace je stanoveno, že 

provozní dokumentace mj. blíže rozpracovává oprávnění 

a povinnosti uživatele, tudíž je požadavek 

připomínkového místa na doplnění „uživatelské 

dokumentace“ a „bezpečnostní dokumentace“ 

podle názoru předkladatele již naplněn. Ustanovení 

právního předpisu by měla být formulována obecně 

a neměla by vykazovat přílišnou kazuističnost. 

Předkladatel považuje za nutné upozornit, že obsah 

provozní dokumentace stanoví vyhláška č. 529/2006 Sb., 

o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce 

a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení 

bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné 

správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních 

systémů veřejné správy). Provozní dokumentaci mj. tvoří 

bezpečnostní dokumentace informačního systému veřejné 

správy a uživatelská příručka (§ 10 vyhlášky). 

 6.7 

K čl. I bodu 19 (§ 3a) 

 

Nesouhlasíme se změnou právního vymezení Rady pro informační společnost (dále 

jen „Rada”) a požadujeme, aby Rada byla nadále zřízena na základě usnesení 

vlády. Zřízení Rady zákonem považujeme za nadbytečné, zvláště za situace, kdy 

Rada nemá žádné jasně stanovené kompetence, ale zůstává čistě poradním sborem. 

Návrhem nebude docíleno zdůraznění a posílení jejího významu v oblasti 

informatizace veřejné správy. 

Vysvětleno.  

 

Rada pro informační společnost by měla představovat 

částečnou odbornou alternativu Ministerstva vnitra 

v situacích, kdy stanovisko Ministerstva vnitra k záměrům 

na vybudování informačního systému veřejné správy bude 

negativní. Vláda, která by takový spor měla definitivně 

rozhodnout, by měla disponovat platformou, která jí bude 

schopna dodat alternativní pohled na věc, přičemž 

kolektivní povaha rady a současně její zařazení v systému 

výkonné moci by mělo zajistit adekvátní míru objektivity 

za současného zohlednění veřejnosprávní reality. 

Při neexistenci zakotvení postavení Rady pro informační 

společnost v právním řádu není zákon č. 365/2000 Sb. s to 

efektivnější řízení informačních systémů veřejné správy 

ve smyslu požadavků Strategie rozvoje ICT služeb 
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veřejné správy a jejích opatření na zefektivnění ICT 

služeb zajistit, neboť vládě neposkytne adekvátní 

alternativní odborné zázemí. Jeho existence tak bude 

záviset toliko na vůli samotné vlády a při zrušení rady tak 

budou při rozhodování vlády relevantní výlučně politická 

hlediska, ledaže by si vláda zadávala posouzení 

od externích subjektů, což zase není v souladu 

s aktuálním úsilím na insourcování veřejnosprávních 

činností. 

 6.8 

K čl. I bodu 19 (§ 3a) 

 

Odstavce 1 až 5 požadujeme zrušit. Jedná se o ustanovení, která podle našeho 

názoru nepatří do zákona, ale měla by být ve vnitřních předpisech Rady. 

Vysvětleno.  

 

Předkladatel považuje obsah jednotlivých odstavců § 3a 

za minimální rámec toho, co musí být na úrovni zákona 

upraveno, aby Rada pro informační společnost mohla 

plnit zamýšlenou úlohu (vizte vypořádání připomínky 

č. 6.7). 

 6.9 

K čl. I bodu 19 (§ 3a) 

 

Je-li cílem předkladatele stanovit Radě konkrétní kompetence přímo zákonem, je 

třeba v odstavci 6 vypustit slovo „zejména“. 

Vysvětleno.  

 

Rada pro informační společnost má být poradním 

orgánem vlády, nikoli samostatným správním úřadem. 

Zákonem č. 365/2000 Sb. jí bude stanoven minimální 

okruh povinností, které bude muset plnit. Slovo 

„zejména“ zdůrazňuje skutečnost, že Rada bude moci 

vykonávat svou poradní činnost i mimo toto zákonem 

stanovené minimum povinností. Rada je orgánem vlády 

a tato může radě svěřit další nevrchnostenské úkoly. 

S ohledem na skutečnost, že poradní činnost není 

výkonem veřejné moci, nemusí být veškeré její aspekty 

zakotvené zákonem. 

 6.10 

K čl. I bodu 19 (§ 3a) 

 

V odstavci 6 písm. d) požadujeme vypustit slova „v případě nesouhlasného 

vyjádření Ministerstva vnitra k těmto investičním záměrům, nebo rozhodne-li tak 

vláda, anebo na návrh orgánu veřejné správy předseda Rady“. Ustanovení je 

vnitřně rozporné, neboť předsedou Rady je ministr vnitra. 

Vysvětleno.  

 

Se skutečností, že předsedou Rady pro informační 

společnost bude ministr vnitra, počítá i Statut Rady vlády 

pro informační společnost schválený usnesením vlády 

č. 889 ze dne 2. listopadu 2015. Rada je kolektivním 

orgánem, v němž budou působit vedle ministra vnitra 

i další členové. Rada se bude k návrhům dokumentací 

programů vyslovovat vždy, když stanovisko Ministerstva 

vnitra k těmto návrhům bude negativní, v případě 
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pozitivního stanoviska je možné, aby tento návrh Rada 

projednala, rozhodne-li o tom vláda nebo požádá-li o to 

sám orgán veřejné správy a předseda Rady bude současně 

takovouto žádost považovat za důvodnou.  

 6.11 

K čl. I bodu 19 (§ 3a) 

 

Jedním z cílů Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy je zřízení výkonné 

instituce veřejné správy zodpovědné za strategické, projektové i provozní řízení 

ICT veřejné správy v ČR (viz strategický cíl 3.1.). Touto institucí by měl být útvar 

hlavního architekta, návrh zákona jej však neupravuje. 

Vysvětleno.  

 

Výkonnou institucí veřejné správy zodpovědnou 

za strategické, projektové i provozní řízení ICT veřejné 

správy v ČR má být Ministerstvo vnitra. Strategie v tomto 

smyslu nepočítá se změnou kompetencí (ústředních) 

správních úřadů. Vzhledem ke skutečnosti, že se 

kompetence, které mají být Ministerstvu vnitra svěřeny, 

nikterak neliší od stávajících kompetencí ministerstva, 

nevyžadují zakotvení útvaru hlavního architekta 

v právním řádu. Na rozdíl od např. hlavního hygienika 

České republiky, Generálního ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky či Generálního štábu 

České republiky totiž nebude útvar hlavního architekta 

řídící jednotkou podřízených organizačních složek České 

republiky, částí bezpečnostního sboru či části ozbrojených 

sil, ani jeho zaměstnanci nebudou mít zvláštní status, 

kterým se budou odlišovat od ostatních zaměstnanců 

ministerstva. 

 6.12 

K čl. I bodu 20 [§ 4 odst. 1 písm. a)] 

 

Požadujeme ustanovení doplnit o vymezení „nových informací“, jejich formu, 

četnost, atd. Není zcela zřejmé co se „novými informacemi pro účely tohoto 

zákona rozumí. Shledáváme možný rozpor se zákonem č. 181/2014 Sb., 

o kybernetické bezpečnosti pro prvky KI a významné systémy. 

Vysvětleno. 

 

Předkladatel neidentifikuje v dosavadním naplňování 

svých kompetencí v podobě vyhledávání, zpracovávání, 

ukládání a vytváření nových informací jako znalostní 

základny pro kvalitní vytváření a rozvoj informačních 

systémů veřejné správy žádné interpretační a aplikační 

potíže, a proto nemá argumentačně podložený důvod 

pro formulační změny předmětného ustanovení. Jde navíc 

výlučně o kompetence předkladatele, takže tíže 

interpretace a aplikace § 4a odst. 1 písm. a) zákona 

č. 365/2000 Sb. je pouze na něm. V případě vyhledávání, 

zpracovávání, ukládání a vytváření nových informací jde 

o sledování trendů v dané oblasti, nejedná se 

o zpracovávání koncepčních či strategických dokumentů. 
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 6.13 

K čl. I bodu 23 [§ 4 odst. 1 písm. e)] 

 

Požadujeme toto ustanovení vypustit nebo upřesnit. Není jasná vazba na zákon 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách. Postrádáme jasná procesní kritéria, podle kterých bude zadavatele 

veřejné zakázky postupovat. 

Vysvětleno. 

 

Předkladatel považuje zachování kompetence vyjadřovat 

se k návrhům dokumentací programů obsahujících 

pořízení, obnovu a pořizování informačních systémů 

veřejné správy za klíčový prvek pro efektivní řízení 

informačních systémů veřejné správy.  

Nebrání se však případnému zpřesnění, v souladu s čl. 5 

odst. 6 větou první legislativních pravidel vlády však 

potřebuje návrh konkrétní formulace ze strany 

připomínkového místa, neboť samo žádné interpretační 

problémy neeviduje. 

 6.14 

K čl. I bodu 23 [§ 4 odst. 1 písm. e)] 

 

V poslední větě dále požadujeme za slova „k oprávněným zájmům“ doplnit slova 

„a zákonným povinnostem“. 

Vysvětleno. 

 

Doplnění považuje předkladatel za nadbytečné 

a při projednávání v legislativních orgánech vlády 

za neobhájitelné. Rozumí se samo sebou, že Ministerstvo 

vnitra musí při své činnosti respektovat ustanovení 

právního řádu, ať už je jejich přímým adresátem či nikoli 

(zásada legality veřejné správy, mj. vyjádřená v § 21 

zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky). Nelze 

předpokládat, že by v praxi ze strany Ministerstva vnitra 

docházelo k nerespektování zákonných povinností 

uložených předkladateli předmětných návrhů, a že by 

tudíž bylo nezbytné tuto úpravu doplňovat. 

 6.15 

K čl. I bodu 25 [§ 4 odst. 1 písm. g)]  

 

Požadujeme doplnit do písmene g) garantované provozní a bezpečnostní parametry 

referenčního rozhraní. Současně je třeba vyjasnit, kdo bude referenční rozhraní 

garantovat (správce ISVS nebo MV?). Pokud není referenční rozhraní garantované 

provozně, nelze je použít pro reálné služby výměny informací mezi IS. 

Vysvětleno. 

 

K dotazu stran garance referenčního rozhraní konstatuje, 

že garantem je Ministerstvo vnitra jako ten, kdo 

referenční rozhraní vytváří a spravuje. Dále vizte 

vypořádání připomínky č. 6.5 a 6.21. 

 6.16 

K čl. I bodu 26 [§ 4 odst. 1 písm. h)] 

 

Požadujeme písmeno h) upravit následovně: „h) vytváří a spravuje základní 

informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné 

správy.“. V navrženém znění spatřujeme možný rozpor se zákonem 

Vysvětleno. 

 

Předkladatel neidentifikuje důvod, proč by měl přistoupit 

ke změně nástrojů, jichž při výkonu tvorby a správy 

základních informací o dostupnosti a obsahu 

zpřístupněných informačních systémů veřejné správy 
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č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti pro prvky KI a významné systémy. užívá. Předkladatel podotýká, že uvedené informace 

z povahy věci musí vést v databázi, v zájmu snazší 

manipulace by ji stejně vedl v elektronické podobě, takže 

by tak jako tak byla informačním systémem veřejné 

správy. Rozpor se zákonem č. 181/2014 Sb. neshledává, 

rovněž gestor tohoto zákona, tj. Národní bezpečnostní 

úřad, žádný rozpor předmětného ustanovení s tímto 

zákonem nenamítal.   

 

Správce informačního systému veřejné správy, který je 

poskytovatelem služby, určuje, které datové prvky budou 

při realizaci vazby použity. Vždy se musí jednat o datové 

prvky vyhlášené v informačním systému o datových 

prvcích. Tyto informace se pak předávají do informačního 

systému o informačních systémech veřejné správy 

do atributu „Identifikace datových prvků“ stanoveného 

ve vyhlášce č. 528/2006 Sb., o formě a technických 

náležitostech předávání údajů do informačního systému, 

který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu 

zpřístupněných informačních systémů veřejné správy 

(vyhláška o informačním systému o informačních 

systémech veřejné správy). V případě, že správce 

informačního systému veřejné správy nechce určit 

v rámci svého informačního systému veřejné správy 

informace o některých atributech či položkách jako 

datové prvky v informačním systému o datových prvcích 

(např. s ohledem na bezpečnost), je rozhodnutí na správci 

daného informačního systému veřejné správy. Tím pádem 

nebude ani možné v informačním systému o informačních 

systémech veřejné správy tento datový prvek 

z informačního systému o datových prvcích 

dohledat/načíst. Nezveřejnění konkrétních datových 

prvků či informací o informačním systému veřejné správy 

však není do budoucna neměnné. Informace 

o informačním systému veřejné správy zveřejněné 

v informačním systému o informačních systémech veřejné 

správy, stejně jako v informačním systému o datových 

prvcích, může oprávněná osoba za správce vždy 

aktualizovat, přidávat, odebírat a dále upravovat. 
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 6.17 

K čl. I bodu 27 [§ 4 odst. 1 písm. i)] 

 

Požadujeme písmeno i) upravit následovně: „i) vytváří a spravuje základní 

informace o datových prvcích, jeho prostřednictvím vyhlašuje sdílitelné datové 

prvky, a stanoví prováděcím právním předpisem formu a technické náležitosti 

předávání údajů.“. V navrženém znění spatřujeme možný rozpor se zákonem 

č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti pro prvky KI a významné systémy. 

 

Vysvětleno. 

 

Vizte odůvodnění vypořádání připomínky č. 6.16. 

 6.18 

K čl. I bodu 29 [§ 4 odst. 2 písm. b)] 

 

Podle nově navrhovaného znění se „Ministerstvo vnitra vyjadřuje k investičním 

záměrům akcí pořízení, obnovy a provozování informačních systémů veřejné 

správy. Ministerstvo vnitra přitom přihlíží zejména k oprávněným zájmům 

předkladatele investičních záměrů akcí a k potřebám zajištění řádného výkonu 

veřejné správy“. Pro tento proces však nejsou stanovena žádná procesní kritéria 

a ani není uvedeno, že tato kritéria budou stanovena prováděcím právním 

předpisem. Není tedy jasné, kdo, kdy, jak a jakou formou předává na Ministerstvo 

vnitra podklady pro „vyjádření“, dokdy a jak se Ministerstvo vyjadřuje k záměrům 

a co se stane, když se k záměru nevyjádří nebo se vyjádří v negativním smyslu. 

Tento požadavek, vzhledem k tomu, že nejsou stanoveny termíny, povede 

k dalšímu prodlužování, již tak dlouhého procesu přípravy veřejných zakázek. 

Z ustanovení dále vyplývá, že se to týká i marginálních změn a úprav, protože není 

stanoven žádný limit. Požadujeme stanovení procesních pravidel a limitů. 

Vysvětleno. 

 

Návrh novely nikterak nemění dosavadní postupy 

vyjadřování se k investičním záměrům akcí pořízení, 

obnovy a provozování informačních systémů veřejné 

správy. Předkladatel nezaznamenal při jejich dosavadní 

aplikaci, že by způsobovaly zásadnější interpretační či 

aplikační potíže. Nepovažuje za nutné blíže tento postup 

upravovat v právním předpise nad rámec úpravy obsažené 

ve správním řádu (termíny), rozpočtových pravidlech 

vlády (z povahy věci se Ministerstvo vnitra vyjadřuje 

k investičnímu záměru akce před tím, než je vyžádán 

souhlas s registrací akce Ministerstvem financí podle § 12 

zákona č. 218/2000 Sb. a vyjádření Ministerstva vnitra je 

jedním z podkladů pro rozhodování Ministerstva financí, 

zda souhlas udělí) či v zákonu č. 365/2000 Sb. [Kdo 

Ministerstvu vnitra předává podklady pro vyjádření, je 

výslovně uvedeno v § 5 odst. 2 písm. b). V případě 

negativního vyjádření Ministerstva vnitra se uplatní 

mechanizmus projednání investičních záměrů Radou 

pro informační společnost a dále pak vládou, což vyplývá 

z navrhovaného znění § 3 a 3a.]. 

 

Pokud jde o limity změn a úprav, předkladatel se 

domnívá, že tyto vyplývají ze samotných  pravidel 

programového financování (mj. definice programu 

obsažené v § 12 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. hovoří 

o výjimce v podobě drobného hmotného a nehmotného 

dlouhodobého majetku). 
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 6.19 

K čl. I bodu 29 [§ 4 odst. 2 písm. b)] 

 

V poslední větě dále požadujeme za slova „k oprávněným zájmům“ doplnit slova 

„a zákonným povinnostem“. 

Vysvětleno. 

 

Vizte odůvodnění vypořádání připomínky č. 6.14. 

 6.20 

K čl. I bodu 29 [§ 4 odst. 2 písm. b)] 

 

Navíc upozorňujeme, že toto ustanovení je duplicitní k pravomocem, které má 

Ministerstvo financí a Rada. 

Vysvětleno. 

 

Předkladatel duplicitu pravomocí Ministerstva financí 

a Rady pro informační společnost s pravomocí uvedenou 

v § 4 odst. 2 písm. b) nespatřuje. Ministerstvo vnitra se 

k investičním záměrům akcí bude vyjadřovat z pohledu 

ústředního správního úřadu pro informační systémy 

veřejné správy, Ministerstvo financí z pohledu 

rozpočtového apod., Rada pro informační společnost pak 

představuje odbornou platformu alternativní Ministerstvu 

vnitra v případech presumovaných návrhem (negativní 

stanovisko Ministerstva vnitra apod.). 

 6.21 

K čl. I bodu 30 [§ 4 odst. 2 písm. d)] 

 

Požadujeme toto ustanovení doplnit o stanovení garantovaných provozních 

a bezpečnostních parametrů pro vazby. Pokud není referenční rozhraní garantované 

provozně, nelze použít pro reálné služby výměny informací mezi IS. 

Vysvětleno.  

 

Předkladatel se domnívá, že požadavek je již kryt 

obecnou formulací „stanoví pravidla pro vazby“. V rámci 

těchto pravidel lze stanovit i provozní a bezpečnostní 

parametry pro vazby. 

 6.22 

K čl. I bodu 34 (§ 6f odst. 1) 

 

Je třeba vyjasnit vztah mezi legislativní zkratkou „veřejný orgán” vytvořeno v § 6f 

odst. 1 a pojmem „orgán veřejné správy”, který zákon používá na jiných místech 

(např. v § 6g). 

Akceptováno. 

 

Do § 1 odst. 1 byla doplněna legislativní zkratka „orgán 

veřejné správy“, která nahrazuje slovní spojení „státní 

orgány nebo orgány územních samosprávných celků“. 

Legislativní zkratka „veřejný orgán“ nahrazuje slovní 

spojení „orgán veřejné moci, který není státním orgánem 

ani orgánem územního samosprávného celku“.  

 6.23 

K čl. I bodu 35 [§ 4 odst. 2 písm. l)] 

 

Je uveden chybný odkaz na § 3a odst. 4. Správně má být uveden odkaz na § 3a 

odst. 6. 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 6.24 

K čl. I bodu 42 (§ 5a odst. 1) 

Vysvětleno. 
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Požadujeme doplnit lhůtu pro povinnou aktualizaci informační koncepce a/nebo 

mechanismus, který umožní aktualizaci informační koncepce v průběhu 5 let. 

Předkladatel nevidí důvod pro stanovování lhůt 

pro povinnou aktualizaci informační koncepce. Znění 

navrhovaného § 5a odst. 1 nebrání koncepci průběžně 

aktualizovat, nastane-li taková potřeba. S ohledem 

na charakter tohoto materiálu coby stěžejního 

strategického dokumentu pro oblast informačních 

systémů veřejné správy stanovujícího základní principy 

budování a fungování informačních systémů veřejné 

správy je nezbytné zajistit určitou kontinuitu postupů 

a dlouhodobou stabilitu v této oblasti. V této souvislosti 

lze poukázat, že např. právní úprava státní energetické 

koncepce, která je vydávána na 25 let, neobsahuje lhůty 

pro povinnou aktualizaci, tento strategický dokument je 

však za své existence podle potřeby aktualizováván. 

 6.25 

K čl. I bodu 42 (§ 5a odst. 1) 

 

Dále je třeba doplnit roli dalších relevantních orgánů v procesu tvorby informační 

koncepce (Rada, Ministerstvo financí). 

Vysvětleno. 

 

Není zřejmé, v čem připomínkové místo spatřuje 

nedostatečnost úpravy a jaké „role dalších relevantních 

orgánů“ postrádá. Informační koncepci České republiky 

bude připravovat Ministerstvo vnitra z titulu své 

působnosti ústředního správního úřadu pro oblast 

informačních technologií. Návrh informační koncepce 

bude projednáván v rámci meziresortního 

připomínkového řízení, příslušná připomínková místa 

tedy budou mít možnost se k němu vyjádřit a uplatnit 

připomínky. K návrhu informační koncepce se bude 

vyjadřovat Rada pro informační společnost a informační 

koncepci následně bude schvalovat vláda.  

 6.26 

K čl. I bodu 49 (§ 8a odst. 6) 

 

V tomto odstavci navrhovatel zákona vymezuje informační systém, jehož 

prostřednictvím je zajišťován výkon působnosti kontaktních míst veřejné správy, 

ale působnost kontaktních míst veřejné správy není v zákoně vymezena. V odst. 1 

je pouze uvedena možnost podat podání správním orgánům prostřednictvím 

kontaktních míst veřejné správy, což však jediná činnost, kterou kontaktní místa 

mohou vykonávat. Navrhujeme za slova „výkon působnosti kontaktních veřejné 

správy” doplnit slova „stanovenou tímto zákonem, nebo jiným právním 

předpisem”. 

Vysvětleno. 

 

Připomínkovým místem navrhované doplnění je pouze 

deklaratorní, a tudíž zbytečné. S ohledem na skutečnost, 

že v daném kontextu je použito pojmu působnost 

bez dalšího, je zřejmé, že je tím míněna veškerá 

působnost kontaktního místa veřejné správy. Ta může být, 

podobně jako v případě kteréhokoliv jiného správního 

orgánu, stanovena toliko zákonem, respektive zákony 

(nikoli jiným právním předpisem, ale pouze zákonem). 

Pokud se tedy v zákoně hovoří o „veškeré“ působnosti 
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kontaktního místa veřejné správy, je nadbytečné 

deklarovat, že je tato působnost stanovena tímto nebo 

jiným zákonem. 

 6.27 

K čl. I bodu 50 (§ 9 odst. 1) 

 

Požadujeme zachovat pojem provozovatel v rozšířeném vymezení – viz naše 

připomínka bodu 6. 

Vysvětleno. 

 

Vizte odůvodnění vypořádání připomínky č. 6.4. 

 6.28 

K čl. I bodu 50 (§ 9 odst. 1) 

 

Dále navrhujeme v první větě slova „veřejnými evidencemi, rejstříky nebo 

seznamy“ nahradit slovem „veřejné“. Obdobnou změnu je třeba provést na dalších 

místech, kde se pojem „veřejná evidence, rejstřík nebo seznam“ užívá. Důvodem je 

nesoulad se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících fyzických 

a právnických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

Vysvětleno. 

 

Pokud připomínkové místo spatřuje nesoulad se zákonem 

č. 304/2013 Sb. v tom, že spojení „veřejný rejstřík“ 

v zákoně č. 365/2000 Sb. by mohlo vyvolávat dojem, že 

jde toliko o veřejný rejstřík ve smyslu zákona 

č. 304/2013 Sb., pak je třeba zdůraznit, že spojení 

„veřejný rejstřík“ v zákoně č. 304/2013 Sb. je legislativní 

zkratkou pro „veřejný rejstřík právnických a fyzických 

osob podle zákona č. 304/2013 Sb.“, tedy pouze 

pro konkrétní podmnožinu veřejných rejstříků. 

Legislativní zkratka zavedená v zákoně č. 304/2013 Sb. 

(pouze pro jeho účel) je ve vztahu k zákonu 

č. 365/2013 Sb. i ostatním zákonům irelevantní, a tudíž 

k záměně nemůže dojít. 

 6.29 

K čl. II - Přechodná ustanovení 

 

Vzhledem k zahrnutí „provozních informačních systémů“ pod povinnosti dané 

tímto zákonem pro ISVS je nutné doplnit do přechodných ustanovení způsob 

postupu v případě již zavedených a provozovaných „provozních informačních 

systémů“ tj. jejich vyjmutí a stanovení povinností dle tohoto zákona pouze 

pro nově pořizované. V odstavci 2 požadujeme prodloužit lhůtu na 24 měsíců, aby 

orgány veřejné správy měly dostatečný časový prostor pro uvedení koncepcí 

do souladu s informační koncepcí ČR. 

Akceptováno v modifikované podobě. 

 

ohledem na vztažení režimu zákona č. 365/2000 Sb. 

pouze na čtyři typy provozních informačních systémů 

spravovaných státními orgány a vyloučení povinnosti 

atestace u těchto provozních informačních systémů byla 

přechodná ustanovení doplněna o povinnost správců 

těchto čtyř typů provozních informačních systémů 

zaevidovat tyto informační systémy v informačním 

systému o informačních systémech veřejné správy 

a informačním systému o datových prvcích. 

 6.30 

Nad rámec návrhu zákona – k § 2 

 

Do návrhu je třeba doplnit definici informačního systému obecně. Zákon totiž nově 

definuje pouze informační systém veřejné správy. Pro jednoznačné vymezení 

Vysvětleno. 

 

Zákon č. 365/2000 Sb. reglementuje toliko informační 

systémy veřejné správy. Není proto nutné jej zatěžovat 

definicemi, jež dále nevyužije, respektive definovat 
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specifické skupiny, tedy informačních systémů veřejné správy, je třeba nejprve 

definovat obecnou množinu, tedy informační systém. Odborné názory na to, co se 

informačním systémem myslí, se různí, proto je třeba, aby zákon pro své potřeby 

informační systém definoval. 

klíčové pojmy řetězově pomocí jiných dále neužívaných 

pojmů. Účelem zákona č. 365/2000 Sb. není řešit rozpory 

mezi odbornými názory na význam pojmu „informační 

systém“. 

 6.31 

Nad rámec návrhu zákona – k § 4 odst. 2 písm. a) a f) 

 

Požadujeme tato ustanovení bez náhrady vypustit nebo jednoznačně definovat 

formu, četnost a další náležitosti kontrolních činností nebo upřesnit, podle jakého 

předpisu bude kontrola probíhat. 

Vysvětleno. 

 

Předkladatel neobdržel žádné relevantní a odůvodněné 

indicie, že by interpretace či aplikace předmětného 

ustanovení činila v praxi potíže. Podotýká, že právní 

rámec kontroly v České republice de lege lata upravuje 

zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), z jehož 

§ 1 vyplývá, že dopadá i na kontrolu podle zákona 

č. 365/2000 Sb. Zákon č. 255/2012 Sb. podle mínění 

předkladatele řeší okruhy, jež připomínkové místo 

navrhuje duplicitně upravit v zákoně č. 365/2000 Sb.   

 6.32 

Nad rámec návrhu zákona – k § 4 odst. 2 písm. g) 

 

Požadujeme toto ustanovení vypustit nebo jednoznačně určit, jakou povahu má 

vyjádření Ministerstva vnitra, jaký bude následek negativního vyjádření, lhůty 

ve kterých musí být vyjádření poskytnuto apod. 

Vysvětleno. 

 

Předkladatel neobdržel žádné relevantní a odůvodněné 

indicie, že by interpretace či aplikace předmětného 

ustanovení činila v praxi potíže. Konstatuje, že vyjádření 

je jiným správním úkonem ve smyslu zákona 

č. 500/2004 Sb. a proces jeho vydání se řídí tímto 

zákonem.     

 6.33 

Nad rámec návrhu zákona – k § 4  

 

Požadujeme doplnit další ustanovení, které bude upravovat odpovědnost 

Ministerstva vnitra za komunikační infrastrukturu. 

Neakceptováno.  

 

Z připomínky nelze určit konkrétní požadavek 

připomínkového místa. Mj. není zřejmé, o jakou 

komunikační infrastrukturu se má jednat. Předkladatel 

v této souvislosti připomíná čl. 5 odst. 6 legislativních 

pravidel vlády. 

 6.34 

Nad rámec návrhu zákona – k § 5 

 

Připomínky uplatněné k § 4 je třeba zohlednit rovněž v příslušných ustanoveních 

§ 5 z pohledu orgánů veřejné správy. 

 

Vysvětleno. 

 

Vizte vypořádání k připomínkám uplatněným nad rámec 

návrhu zákona k § 4. 

 6.35 

Nad rámec návrhu zákona – k § 6 odst. 2 

 

Vysvětleno. 

 

§ 6 odst. 2 upravuje přílohy, které přikládá žadatel 
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V platném znění není uvedeno, jaké doklady k žádosti přikládá podnikající 

právnická osoba. 

k žádosti o pověření k provádění akreditace. Žadatelem 

podle § 6 odst. 2 se rozumí právnická nebo fyzická osoba, 

která je členem mezinárodních sdružení zabývajících se 

akreditací a určených Ministerstvem vnitra (vizte § 6 

odst. 1). Ustanovení § 6 odst. 1 nehovoří o „nepodnikající 

právnické osobě“, tedy žadatelem může být i (a z povahy 

věci i bude) podnikající právnická osoba, tudíž doklady, 

které předkládá právnická podnikající osoba, jsou doklady 

uvedené v § 6 odst. 2. 

 6.36 

Nad rámec návrhu zákona 

 

V zákoně č. 365/2000 Sb. postrádáme definici pojmu „pořízení, obnova 

a provozování Informačního systému veřejné správy”. Zejména význam pojmu 

„obnovy“ je značně problematický. Požadujeme doplnění jednoznačné definice 

pojmu „obnova” nebo jeho vypuštění z návrhu zákona. 

Akceptováno v modifikované podobě. 

 

 Předkladatel v zájmu posílení vazby mezi ustanoveními 

pracujícími s pojmem „pořízení“ a zákonem 

č. 218/2000 Sb. použije namísto spojení „pořízení, 

obnova a provozování“ slova „pořízení nebo technické 

zhodnocení“. Lze předpokládat, že aplikace právní úpravy 

programového financování nečiní v praxi problémy a je 

pokryta metodickou činností Ministerstva financí. 

7. Ministerstvo 

životního prostředí 

7.1 

Nad rámec návrhu zákona - § 5a odst. 2 a 3 

 

Požadujeme vyjmout z povinnosti vytvářet a vydávat informační koncepci obce, 

které vykonávají přenesenou působnost pouze v základním rozsahu ve smyslu 

ustanovení § 61 odst. 1 písm. a) obecního zřízení. IK je nástroj na řízení IS, 

v obcích, kde je pouze uvolněný starosta a hospodářka, IK postrádá smysl. 

Neakceptováno. 

 

Vynětí obcí základního typu z povinnosti vytvořit 

informační koncepci, kterou nyní tyto obce mají, nemůže 

být podle mínění předkladatele bráno jako krok 

k zefektivnění řízení informačních systémů veřejné 

správy. Informační koncepce orgánů veřejné moci má být 

plánovacím a koncepčním nástrojem bránícím živelnému 

a nekoordinovanému pořizování informačních systémů 

veřejné správy. Nicméně s ohledem na na ustanovení § 35 

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), 

ve znění pozdějších předpisů, § 16 zákona 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, respektive § 31 odst. 3 písm. b) bodu 

1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

ve znění pozdějších předpisů, nebude informační 

koncepce České republiky závazná pro územní 

samosprávné celky, neboť pořízení a fungování 

informačního systému veřejné správy nespadá 

do přenesené působnosti územního samosprávného celku. 
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 7.2 

Nad rámec návrhu zákona – § 7 

 

Požadujeme doplnit sankce při neplnění povinností pro správce ISVS. Zákon 

bez sankcí pro dotčené subjekty neklade důraz na zajištění daných požadavků. 

Neakceptováno. 

 

Stávající, dlouhodobě uplatňovaná koncepce správního 

trestání je založena na netrestání subjektů, respektive 

vykonavatelů veřejné správy (veřejné moci). Škála 

správních trestů, které jim lze uložit, je v zásadě 

redukována na pokuty, ty však nemají kýžený efekt, 

neboť znamenají toliko přelévání finančních prostředků 

mezi jednotlivými veřejnými rozpočty, případně jejich 

kapitolami.  

8. útvar ministra 

pro lidská práva, rovné 

příležitosti a legislativu 

Úřadu vlády České 

republiky 

8.1 

K čl. I bodu 19 (§ 3a) a k důvodové zprávě 

 

Rada pro informační společnost zřizovaná navrhovaným zákonem se drobně liší 

svým názvem a výrazně svou podobou (pokud jde o její složení, kompetence aj.) 

od Rady vlády pro informační společnost zřízenou usnesením vlády č. 961 ze dne 

24. listopadu 2014 a upravenou svým statutem schváleným usnesením vlády č. 889 

ze dne 2. listopadu 2015. Z předkládaných materiálů není zcela zřejmé, jaký má 

být vztah obou těchto Rad, tj. zda má být původní Rada po vzniku nově zřizované 

Rady zrušena, zda má jít o tutéž Radu s nově upraveným postavením a režimem, 

nebo zda mají obě Rady nadále existovat vedle sebe.  

Požadujeme tento vztah podrobně objasnit v důvodové zprávě a dále vysvětlit 

veškeré odchylky v navrhované zákonné úpravě postavení a režimu nově zřizované 

Rady oproti shora uvedenému statutu původní Rady (zejména pokud jde o zúžení 

působnosti pouze na informační systémy veřejné správy, jmenování ostatních 

členů Rady vládou na návrh ministra vnitra jakožto předsedy Rady namísto 

automatického členství některých dalších členů vlády a zástupců jednotlivých 

rezortů, neúplnost úpravy aj), a to i návaznosti skutečnost, že navrhovaná úprava je 

předkládána k realizaci opatření ze Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy 

(usnesení vlády č. 889 ze dne 2. listopadu 2015), spočívajícího - dle celkového 

kontextu - v legislativním zakotvení již zřízené Rady. 

Akceptováno. 

 

Důvodová zpráva byla doplněna. V případě poradního 

orgánu upraveného v navrhovaném § 3a jde o dosavadní 

Radu vlády pro informační společnost s nově upraveným 

názvem a režimem.  

 

 

 8.2 

K čl. I bodům 18, 29 a 39 [§ 3 písm. c), § 4 odst. 2 písm. b) a § 5 odst. 2 

písm. b)] 

 

Z navrhovaného zákona není zřejmé, jaké důsledky má mít nesouhlasné vyjádření 

Ministerstva vnitra k těm investičním záměrům akcí pořízení, obnovy 

a provozování informačním systému veřejné správy, které nepodléhají registraci 

v informačním systému programového financování se souhlasem Ministerstva 

Akceptováno. 

 

Ustanovení § 3 písm. c) bylo uvedeno do souladu s § 4 

odst. 2 písm. b) a § 5 odst. 2 písm. b). Pravomoc vlády 

rozhodovat v případě nesouhlasného vyjádření 

Ministerstva vnitra nebude omezena pouze na investiční 

záměry akcí pořízení, obnovy a provozování 

informačních systémů veřejné správy, které nepodléhají 
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financí podle rozpočtových pravidel. Podle navrhované úpravy se Ministerstvo 

vnitra vyjadřuje ke všem investičním záměrům týkajícím se informačních systémů 

veřejné správy (a příslušné orgány veřejné moci jsou povinny mu je k vyjádření 

předložit), nicméně pravomoc vlády ke konečnému rozhodnutí v případě 

nesouhlasného vyjádření Ministerstva vnitra je omezena pouze na investiční 

záměry, pro něž platí shora uvedená podmínka registrace podle rozpočtových 

pravidel.  

Požadujeme tedy do návrhu zákona doplnit buď výslovnou úpravu, že 

u investičních záměrů nepodléhajících registraci v informačním systému 

programového financování se souhlasem Ministerstva financí podle rozpočtových 

pravidel má nesouhlasné vyjádření Ministerstva vnitra pouze doporučující povahu, 

nebo pravomoc vlády rozhodnout o příslušném investičním záměru i v těchto 

případech (třetí teoretickou možnost, tj. pravomoc Ministerstva vnitra rozhodnout 

s konečnou platností o neschválení investičního záměru, nelze akceptovat). 

registraci v informačním systému programového 

financování. § 3 písm. c) tedy zní: 

„c) rozhoduje o investičních záměrech akcí pořízení, 

obnovy a provozování informačních systémů veřejné 

správy v případě nesouhlasného vyjádření Ministerstva 

vnitra k těmto investičním záměrům.“. 

 

Obdobnou úpravu doznal rovněž § 3a odst. 6 písm. e). 

 

 

 

9. odbor kompatibility 

Úřadu vlády České 

republiky 

9.1 

K § 1 odst. 3 písm. f) 

 

AML směrnice v čl. 32 odst. 3 stanoví, že finanční zpravodajská jednotka 

(v podmínkách českého práva tzv. Finančně analytický úřad dle návrhu 

implementační novely zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 

v současnosti projednávané na úrovni Legislativní rady vlády (materiál č.j. 

1177/15)) musí být provozně nezávislá a samostatná. Z tohoto důvodu je v zákoně 

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu, ve znění novely projednávané t.č. na úrovni LRV, navrhována úprava 

§ 31 zákona č. 253/2008 Sb., a to tak, že soustřeďování a analýzu údajů podle 

zákona o praní peněz bude nově místo Ministerstva financí provádět přímo 

Finančně analytický úřad.  Proto zřejmě není možné v ustanovení § 1 odst. 3 

písm. f) návrhu odkazovat na informační systém Ministerstva financí, když má být 

spravován Finančně analytickým úřadem.  

Požadujeme návrh upravit. 

Akceptováno. 

 

 

10. Úřad vlády České 

republiky – kabinet 

vedoucího Úřadu vlády 

České republiky 

10.1 

Obecná připomínka 

 

Navrhovaná úprava spočívající ve vypuštění výluky provozních informačních 

systémů z režimu zákona o ISVS značně zvyšuje pracnost a náklady na správu 

a údržbu systémů. Zejména je nutné vzít v potaz povinnosti vyplývajících 

ze zákona o kybernetické bezpečnosti. V materiálu není uvedeno, zda se 

předkladatel zabýval vyčíslením nákladů spočívajících jak v budoucích úpravách 

Akceptováno v modifikované podobě. 

 

Předkladatel přistoupil k následující modifikaci koncepce 

návrhu zákona. Úprava obsažená v zákoně 

č. 365/2000 Sb. bude vztažena nikoli na veškeré provozní 

informační systémy, nýbrž pouze na tyto typy provozních 

informačních systémů spravovaných státními orgány: 

a) informační systémy pro řízení a rozvoj lidských zdrojů 
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informačních systémů (např. dopad IS o datových prvcích na strukturu provozních 

systémů, dopad zákona o kybernetické bezpečnosti) tak i zda vyčíslil náklady na 

platy správců provozních systémů v režimu zákoníku práce oproti správcům 

pod režimem zákona o státní službě.  

a odměňování, 

b) elektronické systémy spisové služby, 

c) informační systémy pro vedení účetnictví nebo řízení 

finančních zdrojů, 

d) systémy elektronické pošty, 

přičemž u těchto provozních informačních systémů bude 

výslovně vyloučena povinnost jejich atestace. 

 

Ostatní provozní informační systémy nadále zůstanou 

mimo režim zákona č. 365/2000 Sb., definice provozního 

informačního systému bude nadále zakotvena v § 2.  

 

Rozlišování mezi „klasickými“ informačními systémy 

veřejné správy a provozními informačními systémy bude 

tedy zachováno, z tohoto důvodu předkladatel upouští 

od změny úpravy právního postavení zaměstnanců 

v tzv. služebních úřadech zabývajících se vytvářením 

a správou provozních informačních systémů. Část sedmá 

(změna zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě) bude 

z návrhu zákona vypuštěna. 

 

S ohledem na vztažení režimu zákona č. 365/2000 Sb. 

pouze na čtyři typy provozních informačních systémů 

spravovaných státními orgány a vyloučení povinnosti 

atestace u těchto provozních informačních systémů 

předkladatel identifikoval pouze jednorázové 

administrativní náklady související s přizpůsobením 

provozních dokumentací těchto informačních systémů 

požadavkům stanoveným vyhláškou č. 529/2006 Sb., 

o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce 

a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení 

bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné 

správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních 

systémů veřejné správy), s aktualizací informační 

koncepce orgánu veřejné správy o tyto provozní 

informační systémy a zaevidováním těchto informačních 

systémů v informačním systému o informačních 

systémech veřejné správy a informačním systému 

o datových prvcích, přičemž tyto administrativní náklady 
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by měly být pokryty ze stávajících rozpočtových 

prostředků a realizovány stávajícími personálními 

kapacitami dotčených správců.   

 

V kontextu paralelně předkládané Národní strategie cloud 

computingu předkladatel předpokládá, že provozní 

informační systémy, které se tímto zákonem navrhuje 

podřídit režimu zákona č. 365/2000 Sb., využijí 

cloudovou technologii pouze v případě, dohodne-li se tak 

Ministerstvo vnitra se správcem provozního informačního 

systému. 

 10.2 

Obecná připomínka 

 

Bude-li schváleno vypuštění výjimky pro provozní informační systémy, 

domníváme se, že úřady nebudou schopny zajistit plnění všech povinností 

plynoucích jak ze zákona o ISVS a následně i ze zákona o kybernetické 

bezpečnosti a budou požadovat posílení svých personálních kapacit.  

Akceptováno v modifikované podobě. 

 

Vizte odůvodnění vypořádání připomínky č. 10.1. 

 10.3 

Obecná připomínka 

 

Interní systémy jsou ve většině úřadů již vybudované a jejich transformace do vize 

dle novely zákona o ISVS bude časově i finančně náročná. 

Akceptováno v modifikované podobě. 

 

Vizte odůvodnění vypořádání připomínky č. 10.1. 

 10.4 

K čl. I bodu 10 [§ 2 písm. j)] 

 

Není zřejmé, jak předkladatel zamýšlel tzv. „referenční rozhraní“. Nerozporujeme 

princip referenčního rozhraní jako společné služby informačních systémů veřejné 

správy, nesouhlasíme však s tím, aby za referenční rozhraní byly považovány 

i vazby původně provozních informačních systémů mezi sebou uvnitř úřadu.  

Akceptováno. 

 

Součástí referenčního rozhraní nebudou nadále vazby 

provozních informačních systémů na jiné informační 

systémy veřejné správy ani vazby provozních 

informačních systémů mezi sebou navzájem. 

U provozních informačních systémů, které nebudou 

spadat pod režim zákona č. 365/2000 Sb. bude tato 

skutečnost vyplývat z negativního vymezení působnosti 

zákona č. 365/2000 Sb. V případě výše uvedených čtyř 

typů provozních informačních systémů spadajících 

pod režim zákona č. 365/2000 Sb. bude tato skutečnost 

vyplývat z upraveného znění § 5 odst. 2 písm. d), které 

nově zní: 

„d) zajistit, aby vazby jimi spravovaného informačního 

systému veřejné správy s výjimkou provozního 
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informačního systému uvedeného v § 1 odst. 4 

na informační systémy veřejné správy jiného správce byly 

uskutečňovány prostřednictvím referenčního rozhraní 

s využitím datových prvků vyhlášených Ministerstvem 

vnitra a vedených v informačním systému o datových 

prvcích. Způsobilost informačního systému veřejné 

správy k realizaci těchto vazeb jsou povinny prokázat 

atestem. Toto ustanovení se nevztahuje na vazby mezi 

jimi spravovanými informačními systémy veřejné správy 

a informačními systémy veřejné správy vedenými 

zpravodajskými službami;“. 

V kontextu upraveného § 5 odst. 2 písm. d) pak bude 

nutno vykládat i definici referenčního rozhraní uvedenou 

v § 2 písm. j) a působnost Ministerstva vnitra stanovenou 

v § 4 odst. 1 písm. g). 

 10.5 

K čl. I bodu 25 [§ 4 odst. 1 písm. g)] 

 

V § 4 písm. g) je řečeno, že MV stanoví a spravuje referenční rozhraní. MV 

nemůže být správcem rozhraní informačního systému veřejné správy, který 

spravuje jiný resort, to je proti smyslu pravidel financování i bezpečnosti. Stejně 

tak pokud se za referenční rozhraní mají považovat i rozhraní jednotlivých systémů 

uvnitř úřadu, nemůže být jejich správcem MV.  

Akceptováno. 

 

Vizte odůvodnění vypořádání připomínky č. 10.4. 

 10.6 

K čl. I bodu 40 [§ 5 odst. 2 písm. d)] 

 

V § 5 písm. d) je požadováno, aby vazby na jiné informační systémy veřejné 

správy (tedy na jiné původně provozní systémy) byly uskutečňovány 

prostřednictvím referenčního rozhraní, jenž má mít atest. Jak bude postupováno 

u stávajících vazeb informačních systémů? Mají být přebudovány, aby vyhověly 

novele zákona o ISVS a bude možné finanční prostředky za tyto změny považovat 

za účelně vynaložené? 

Akceptováno. 

 

Vizte odůvodnění vypořádání připomínky č. 10.1 

k úpravě působnosti zákona č. 365/2000 Sb. a vyjmutí 

provozních informačních systémů spadajících pod režim 

zákona č. 365/2000 Sb. z povinnosti provádění atestace 

a odůvodnění vypořádání připomínky 10.4. 

 10.7 

Obecná připomínka a k § 6g odst. 3 

 

Některé povinnosti stanovené novelou zákona o ISVS nelze jednoduše aplikovat 

na provozní systémy už jen proto, že účelem provozních systémů je především 

zajistit bezproblémový chod všech agend daného úřadu, nikoliv nabízet služby 

jiným úřadům prostřednictvím CMS. I přesto, že CMS propojuje orgány veřejné 

Akceptováno. 

 

Ustanovení § 6g odst. 3 bylo upraveno tak, aby se i nadále 

nedotýkalo provozních informačních systémů spadajících 

pod režim zákon č. 365/2000 Sb.  
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správy, nelze na něj nahlížet jinak než na určitou obdobu veřejné sítě. Úřady mají 

pořízené licence v množství pro sebe, nikoliv pro další organizace. Zamýšlená 

publikace interních systémů do CMS dle § 6 odst. 3 by měla být provedena 

s přihlédnutím k povaze systémů, tedy zda data ze systémů mohou být vůbec 

prospěšná ostatním orgánům veřejné správy, či ne. 

11. Nejvyšší kontrolní 

úřad 

11.1 

K čl. III [§ 21 písm. i) zákona č. 166/1993 Sb.] 

 

Nově koncipovaný text § 21 písm. i) zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 

kontrolním úřadu, by mohl být vykládán i tak, že kontrolující by při provádění 

kontroly nemohli od kontrolované osoby požadovat přístup k  datům souvisejícím 

s předmětem kontroly, která budou nově zahrnuta do informačních systémů 

veřejné správy (stávající provozní informační systémy). Článek III proto 

doporučujeme formulovat v následujícím znění: „V § 21 písm. i) zákona 

č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 78/2015, 

se slova „a jsou uložena nebo zpracována v provozních informačních systémech 

kontrolované osoby, jakož i v dalších souborech a aplikacích, a která nejsou 

součástí informačních systémů veřejné správy“ zrušují. Ustanovení § 21 písm. i) 

zákona č. 166/1993 Sb. by pak znělo: „i) požadovat, aby kontrolované osoby 

ve stanovených lhůtách zajistily přístup k datům, která souvisejí s předmětem 

kontroly.“. 

Vysvětleno. 

 

Předkladatel přistoupil k následující modifikaci koncepce 

návrhu zákona. Úprava obsažená v zákoně 

č. 365/2000 Sb. bude vztažena nikoli na veškeré provozní 

informační systémy, nýbrž pouze na tyto typy provozních 

informačních systémů spravovaných státními orgány: 

a) informační systémy pro řízení a rozvoj lidských zdrojů 

a odměňování, 

b) elektronické systémy spisové služby, 

c) informační systémy pro vedení účetnictví nebo řízení 

finančních zdrojů, 

d) systémy elektronické pošty, 

přičemž u těchto provozních informačních systémů bude 

výslovně vyloučena povinnost jejich atestace. 

 

Ostatní provozní informační systémy nadále zůstanou 

mimo režim zákona č. 365/2000 Sb., definice provozního 

informačního systému bude nadále zakotvena v § 2.  

 

Rozlišování mezi „klasickými“ informačními systémy 

veřejné správy a provozními informačními systémy bude 

tedy zachováno, z tohoto důvodu předkladatel upouští 

od změny úpravy v zákoně č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 

kontrolním úřadu. Část druhá (změna zákona 

č. 166/1993 Sb.) bude z návrhu zákona vypuštěna, čímž 

se připomínka stává obsoletní. 

12. Český statistický 

úřad 

12.1 

K čl. IX 

 

Český statistický úřad požaduje doplnit do ustanovení čl. IX - Přechodná 

ustanovení podmínky a postup pro změnu systemizace a související změny 

rozpočtů. Současně požaduje doplnit posouzení dopadů této změny na státní 

rozpočet v rámci bodu 5. Obecné části Důvodové zprávy. 

Vysvětleno. 

 

Předkladatel přistoupil k následující modifikaci koncepce 

návrhu zákona. Úprava obsažená v zákoně 

č. 365/2000 Sb. bude vztažena nikoli na veškeré provozní 

informační systémy, nýbrž pouze na tyto typy provozních 

informačních systémů spravovaných státními orgány: 
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a) informační systémy pro řízení a rozvoj lidských zdrojů 

a odměňování, 

b) elektronické systémy spisové služby, 

c) informační systémy pro vedení účetnictví nebo řízení 

finančních zdrojů, 

d) systémy elektronické pošty, 

přičemž u těchto provozních informačních systémů bude 

výslovně vyloučena povinnost jejich atestace. 

 

Ostatní provozní informační systémy nadále zůstanou 

mimo režim zákona č. 365/2000 Sb., definice provozního 

informačního systému bude nadále zakotvena v § 2.  

 

Rozlišování mezi „klasickými“ informačními systémy 

veřejné správy a provozními informačními systémy bude 

tedy zachováno, z tohoto důvodu předkladatel upouští 

od změny úpravy právního postavení zaměstnanců 

v tzv. služebních úřadech zabývajících se vytvářením 

a správou provozních informačních systémů. Část sedmá 

(změna zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě) bude 

z návrhu zákona vypuštěna, čímž se připomínka stává 

obsoletní. 

 12.2 

K důvodové zprávě 

 

Český statistický úřad požaduje doplnit do bodu 5. Obecné části Důvodové zprávy 

posouzení dopadu návrhu na správce informačních systémů, který vyplývá 

z rozšíření působnosti zákona i na tzv. provozní systémy. 

Akceptováno. 

 

S ohledem na vztažení režimu zákona č. 365/2000 Sb. 

pouze na čtyři typy provozních informačních systémů 

(vizte odůvodnění vypořádání připomínky č. 12.1) 

a vyloučení povinnosti atestace u těchto provozních 

informačních systémů předkladatel identifikoval pouze 

jednorázové administrativní náklady související 

s přizpůsobením provozních dokumentací těchto 

informačních systémů požadavkům stanoveným 

vyhláškou č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu 

a obsah informační koncepce a provozní dokumentace 

a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality 

informačních systémů veřejné správy (vyhláška 

o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné 

správy) a aktualizací informační koncepce orgánu veřejné 

správy o tyto provozní informační systémy 
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a zaevidováním těchto informačních systémů 

v informačním systému o informačních systémech veřejné 

správy a informačním systému o datových prvcích, 

přičemž tyto administrativní náklady by měly být pokryty 

ze stávajících rozpočtových prostředků a realizovány 

stávajícími personálními kapacitami dotčených správců. 

 

Výše uvedené bylo doplněno do důvodové zprávy.  

13. Český úřad 

zeměměřický  

a katastrální 

13.1 

K bodu 39 [§ 5 odst. 2 b)] 

 

Požaduji upravit text ustanovení tak, aby nebyla rozšiřována povinnost předkládat 

Ministerstvu vnitra k vyjádření návrhy dokumentací programů obsahující pořízení, 

obnovu a provozování informačních systémů veřejné správy nad limit stanovený 

usnesení vlády č. 889/2015 (více než 6 mil. Kč ročně, respektive 30 milionů Kč 

vynaložených za 5 let).  

Nově se navrhuje, aby bylo nutné Ministerstvu vnitra předkládat k vyjádření 

návrhy dokumentací všech programů obsahující pořízení, obnovu a provozování 

informačních systémů veřejné správy. Dle ustanovení § 2 písm. b) se informačním 

systémem veřejné správy rozumí funkční celek nebo jeho část zabezpečující 

cílevědomou a systematickou informační činnost pro účely výkonu veřejné správy, 

včetně vnitřního provozu orgánů veřejné správy. Každý informační systém veřejné 

správy zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování 

a zpřístupnění, provozní údaje a dále nástroje umožňující výkon informačních 

činností. V souvislosti s § 5 odst. 2 písm. b) by to znamenalo, že Ministerstvo 

vnitra se bude vyjadřovat ke každému investičnímu záměru (tedy hardware 

nad 40 tis. Kč a software nad 60 tis. Kč), což se zdá při množství takových záměrů 

v rámci veřejné správy naprosto nerealizovatelné. Realizace tohoto opatření by 

vyvolala zcela nesmyslnou zátěž všech zúčastněných stran bez jakéhokoli 

pozitivního efektu. Již finanční limity uvedené v usnesení vlády č. 889/2015 

(6 mil. Kč ročně, respektive 30 milionů Kč vynaložených za 5 let) jsou příliš nízké 

a především Ministerstvo vnitra nebude schopné ve stanovené lhůtě tyto záměry 

řádně posuzovat.  

Akceptováno. 

 

Povinnost orgánů veřejné správy předkládat Ministerstvu 

vnitra k vyjádření návrhy dokumentací programů 

obsahující pořízení nebo technické zhodnocení 

(terminologie uvedena do souladu se zákonem 

č. 218/2000 Sb.) informačních systémů veřejné správy 

a investiční záměry akcí pořízení nebo technického 

zhodnocení informačních systémů veřejné byla omezena 

pouze na návrhy dokumentací a investiční záměry 

s předpokládanou hodnotou přesahující výši 6 000 000 Kč 

bez daně z přidané hodnoty za kalendářní rok nebo 

30 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty vynaložených 

za 5 let. 

 

Tento limit byl obdobně doplněn do § 3 písm. b) a c), § 3a 

odst. 6 písm. d) a e), 4 odst. 1 písm. e) a § 4 odst. 2 

písm. b) a g).    

14. Národní 

bezpečností úřad 

14.1 

K čl. VII [§ 2 písm. e) zákona o kybernetické bezpečnosti] 

 

Požadujeme zrušení části šesté, čl. VII, změny zákona o kybernetické bezpečnosti. 

Se změnou definice správce nesouhlasíme a požadujeme zachování původní 

definice správce.  

Akceptováno. 

 

Předkladatel upustil od změny definice správce v zákoně 

č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně 

souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). 
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Pokud Ministerstvo vnitra trvá na změně definice pojmu správce informačního 

systému veřejné správy v zákoně o informačních systémech veřejné správy, není 

vhodné měnit tuto definici v zákoně č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti 

a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). Definice 

v zákoně o informačních systémech veřejné správy totiž na rozdíl od zákona 

o kybernetické bezpečnosti obsahuje kumulativně druhou podmínku, která zužuje 

okruh správců na ty subjekty, které odpovídají za provoz informačních systémů 

veřejné správy. V praxi tedy jde o orgány veřejné moci, jimž odpovědnost 

za systém unikátně svěřuje zákon nebo podzákonný předpis. Tato kumulativní 

podmínka tedy zajišťuje, že jeden systém má vždy jednoho správce. V definici 

správce v zákoně o kybernetické bezpečnosti však tato kumulativní podmínka 

z praktických důvodů chybí, neboť správci systémů spadajících pod věcnou 

působnost zákona o kybernetické bezpečnosti jsou též soukromoprávní subjekty 

a těm často žádné právní předpisy nesvěřují odpovědnost za jejich systémy (pokud 

by zákon o kybernetické bezpečnosti tuto kumulativní podmínku obsahoval, řada 

systémů v jeho působnosti by žádného správce neměla). Změna definice správce 

v zákoně o kybernetické bezpečnosti analogicky s navrhovanou změnou této 

definice v zákoně o informačních systémech veřejné správy by tedy znamenala 

značné rozšíření okruhu subjektů považovaných za správce kritické informační 

a komunikační infrastruktury nebo významných informačních systémů – prakticky 

by se jednalo o rozšíření též o subjekty, které příslušné systémy a sítě nespravují, 

ale pouze nějak zajišťují jejich provoz. Do rozsahu definice správce by tedy byli 

nově de facto zahrnuti i všichni provozovatelé, respektive dodavatelé těchto 

systémů nebo jejich součástí. Vzhledem k tomu, že zákon o kybernetické 

bezpečnosti není v současné době postaven na přímé působnosti směrem 

k takovýmto subjektům, vyvolalo by to značné problémy v současné praxi 

určování prvků kritické informační a komunikační infrastruktury, v komunikaci se 

správou, v běhu lhůt apod. Nelze tudíž navrhovanou úpravu přijmout, aniž by se 

upravily další části zákona o kybernetické bezpečnosti.  

Zároveň by došlo k neúměrné administrativní zátěži jak Národního bezpečnostního 

úřadu, tak subjektů, které by touto změnou musely naplnit povinnosti vyplývající 

ze zákona o kybernetické bezpečnosti a vyžádalo by si to nemalé finanční náklady, 

které by měly významný dopad na veřejné finance. Vzhledem k absenci provedení 

hodnocení dopadů regulace (RIA) na základě výjimky ministra pro lidská práva, 

rovné příležitosti a legislativu a předseda Legislativní rady vlády dopisem 

č. j. 19810/2015 – OVL, nelze tyto dopady však ani odhadnout. 

 14.2 

K čl. I bodu 2 [§ 1 odst. 2] 

 

Akceptováno.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA92ESL6G)



33 
 

Požadujeme doplnění taxativního výčtu informačních systémů vyloučených 

z působnosti zákona o informačních systémech veřejné správy v ustanovení § 1 

odst. 2 o systémy spravované NBÚ.  

Navrhujeme v § 1 odst. 2 v písm. b) nahradit tečku čárkou a doplnit nové písmeno 

c), které zní „c) Národním bezpečnostním úřadem.“. Dále v této souvislosti v § 1 

odst. 3 písm. g) navrhujeme zrušení slov „nebo Národním bezpečnostním úřadem“. 

Zákon by se neměl vztahovat na systémy spravované NBÚ, jelikož jsou svojí 

specifičností a bezpečnostním významem přinejmenším na stejné úrovni, jako 

systémy již v tomto odstavci uvedené. Navíc jsou tyto systémy ve značné části 

vyvíjeny samotnými pracovníky NBÚ a jejich vývoj je velmi dynamický. Není 

proto účelné, aby tyto systémy spadaly pod rozsah tohoto zákona. 

 14.3 

K čl. I bodům 4, 21, 27 a 41 [§ 2 písm. b), § 4 odst. 1 písm. h) a i) a § 5 odst. 2 

písm. e)] 

 

Požadujeme nahrazení čárky za slovem „správy“ tečkou a zrušení slov v § 2 

písm. b) „včetně vnitřního provozu orgánů veřejné správy.“.  

Bod 4 tedy navrhujeme v tomto znění: „4. V § 2 písm. b) se ve větě první za slovo 

„systémem“ vkládají slova „veřejné správy“, na konci textu věty první se doplňují 

slova „pro účely výkonu veřejné správy.“ a ve větě druhé se za slovo „systém“ 

vkládají slova „veřejné správy“.  

Za současného znění spadá pod informační systémy vnitřního provozu orgánu 

veřejné správy opravdu velké množství systémů. Nejedná se tak jen o systémy 

spisové nebo rozpočtové služby, ale i systémy sekundární, které umožňují další 

fungování orgánu veřejné správy, tj. systémy přístupů, zabezpečovací systémy atd. 

Nejednoznačnost zákona a jeho široká interpretace tak může způsobit zejména 

funkční obtíže na straně orgánu veřejné správy, popř. paralyzaci činnosti 

Ministerstva vnitra v oblasti schvalování programů pořízení či obnovy takových 

systémů. 

Dále by v návaznosti na § 4 odst. 1 písm. h) a i) a § 5 odst. 2 písm. e) došlo 

ke zveřejňování informací o všech informačních systémech veřejné správy, mají-li 

pod ně spadat i vnitřní provozní informační systémy jednotlivých správních úřadů. 

Považujeme za zásadní zveřejňování omezit pouze na nejnutnější rozsah 

informačních systémů veřejné správy. 

Akceptováno částečně.  

 

Předkladatel přistoupil k následující modifikaci koncepce 

návrhu zákona. Úprava obsažená v zákoně 

č. 365/2000 Sb. bude vztažena nikoli na veškeré provozní 

informační systémy, nýbrž pouze na tyto typy provozních 

informačních systémů spravovaných státními orgány: 

a) informační systémy pro řízení a rozvoj lidských zdrojů 

a odměňování, 

b) elektronické systémy spisové služby, 

c) informační systémy pro vedení účetnictví nebo řízení 

finančních zdrojů, 

d) systémy elektronické pošty, 

přičemž u těchto provozních informačních systémů bude 

výslovně vyloučena povinnost jejich atestace. 

 

Ostatní provozní informační systémy nadále zůstanou 

mimo režim zákona č. 365/2000 Sb., definice provozního 

informačního systému bude nadále zakotvena v § 2. 

 

S ohledem na vztažení režimu zákona č. 365/2000 Sb. 

pouze na čtyři typy provozních informačních systémů 

spravovaných státními orgány a vyloučení povinnosti 

atestace u těchto provozních informačních systémů 

předkladatel identifikoval pouze jednorázové 

administrativní náklady související s přizpůsobením 

provozních dokumentací těchto informačních systémů 

požadavkům stanoveným vyhláškou č. 529/2006 Sb., 
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o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce 

a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení 

bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné 

správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních 

systémů veřejné správy), s aktualizací informační 

koncepce orgánu veřejné správy o tyto provozní 

informační systémy a zaevidováním těchto informačních 

systémů v informačním systému o informačních 

systémech veřejné správy a informačním systému 

o datových prvcích, přičemž tyto administrativní náklady 

by měly být pokryty ze stávajících rozpočtových 

prostředků a realizovány stávajícími personálními 

kapacitami dotčených správců. 

 14.4 

K čl. I bodu 5 [§ 2 písm. c)] 

 

Požadujeme nahradit uvedenou definici správce v § 2 písm. c) v tomto znění: 

„c) správcem informačního systému veřejné správy subjekt, který zajišťuje výkon 

veřejné správy a odpovídá za informační systém k tomu určený.“. 

Požadujeme tedy uvést bod 5 v tomto znění: „5. V § 2 písmeno c) zní: 

„c) správcem informačního systému veřejné správy subjekt, který zajišťuje výkon 

veřejné správy a odpovídá za informační systém k tomu určený.“. 

Navrhovaná definice je z našeho hlediska problematická. Zejména použití obratu 

„zajišťuje poskytování služeb“ je nepřijatelné. Toto slovní spojení totiž v obecné 

terminologii odkazuje spíše k provozovateli nebo k subjektu, který figuruje jako 

dodavatel.  

Navíc návrh zákona o informačních systémech veřejné správy definuje pojmy 

jinak, než jsou definovány např. již implementovaným zákonem o kybernetické 

bezpečnosti. Je vhodné zvážit, zdali je nutné zavádět v právním řádu rozdílnou 

definici téhož pojmu. Zároveň se v odborné terminologii ISMS používá „správce“ 

v jiném významu, tudíž je taková definice matoucí a může být zavádějící. 

Vysvětleno. 

 

Předkladatel se domnívá, že z legislativně-technického 

hlediska lze správce informačního systému veřejné správy 

definovat toliko cestou primární povinnosti (v daném 

případě poskytování služeb informačního systému veřejné 

správy), nikoliv prostřednictvím sekundární 

odpovědnostní povinnosti (přičemž není jasné, k jaké 

primární povinnosti se vlastně váže). Připomínkovým 

místem navržená definice vlastně říká, že správcem je 

subjekt veřejné správy, který odpovídá za porušení 

jakékoliv povinnosti ve vztahu k informačnímu systému 

veřejné správy. Předkladatel nicméně vnímá některé 

problematické aspekty definice správce informačního 

systému veřejné správy a modifikuje ji následovně: 

„c) správcem informačního systému veřejné správy osoba 

nebo její součást, která poskytuje služby informačního 

systému veřejné správy a za informační systém veřejné 

správy odpovídá;“. 

 14.5 

K čl. I k bodům 19 a 35 [§ 3a, § 4 odst. 2 písm. l)] 

 

Požadujeme zrušení bodů 19 a 35.  

Poradní orgány vlády jsou zřizovány na základě usnesení vlády, kdy podle čl. IX 

odst. 1 jednacího řádu vlády může vláda zřídit své poradní orgány složené z členů 

vlády a dalších odborníků. Nevidíme důvod, proč by od této praxe mělo být 

Vysvětleno.  

 

Rada pro informační společnost by měla představovat 

částečnou odbornou alternativu Ministerstva vnitra 

v situacích, kdy stanovisko Ministerstva vnitra k záměrům 

na vybudování informačního systému veřejné správy bude 

negativní. Vláda, která by takový spor měla definitivně 
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upuštěno a začít zřizovat tyto poradní orgány exekutivy zákonem.   

Dále je nutno zdůraznit, že považujeme za diskriminační odstavec 3 tohoto 

ustanovení. Nezakládá-li členství v Radě žádný pracovně-právní vztah či služební 

poměr (dle důvodové zprávy), není dle našeho názoru nutné splňovat předpoklady 

pro přijetí do služebního poměru. Odborníci na problematiku informačních 

systémů veřejné správy, informačních a komunikačních technologií nebo 

informační společnosti pracují i mimo státní správu a nemusí být tudíž nutně 

držiteli úřednických zkoušek. Mohla by tak být z členství v Radě vyloučena 

odborná veřejnost, která není ve služebním poměru.  

Zároveň je nutno zdůraznit, že požadování vzdělání v magisterském studijním 

programu může být značně kontraproduktivní, vzhledem k tomu, že v oblasti 

informačních a komunikačních technologií je mnohdy rozhodující praxe. Je tak 

možné, že by tak mohlo být zabráněno v členství kapacitám v této oblasti z důvodu 

nesplnění formálních požadavků.  

Navíc v ustanovení § 4 odst. 2 písm. l) není uvedena žádná časová lhůta, do kdy 

musí Ministerstvo vnitra tyto záměry předložit, což by mělo být případně 

dovysvětleno. Na základě našich zkušeností máme obavy, aby nedocházelo 

k výrazným prolukám s přípravou investic, které jsou často velmi specifické 

a dynamické.  

rozhodnout, by měla disponovat platformou, která jí bude 

schopna dodat alternativní pohled na věc, přičemž 

kolektivní povaha rady a současně její zařazení v systému 

výkonné moci by mělo zajistit adekvátní míru objektivity 

za současného zohlednění veřejnosprávní reality. 

Při neexistenci zakotvení postavení Rady pro informační 

společnost v právním řádu není zákon č. 365/2000 Sb. s to 

efektivnější řízení informačních systémů veřejné správy 

ve smyslu požadavků Strategie rozvoje ICT služeb 

veřejné správy a jejích opatření na zefektivnění ICT 

služeb zajistit, neboť vládě neposkytne adekvátní 

alternativní odborné zázemí. Jeho existence bude záviset 

toliko na vůli samotné vlády a při zrušení rady by 

při rozhodování vlády byla relevantní výlučně politická 

hlediska, ledaže by si vláda zadávala posouzení 

od externích subjektů, což zase není v souladu 

s aktuálním úsilím na insourcování veřejnosprávních 

činností. Jenom na okraj lze uvést, že zakotvení poradního 

orgánu vlády cestou zákona již bylo realizováno v případě 

Rady pro výzkum, vývoj a inovace, v případě Legislativní 

rady vlády pak zákonodárce zasáhl do autonomie vlády 

požadavkem na to, aby v čele tohoto orgánu stál člen 

vlády. 

Předkladatel neidentifikuje v požadavku na státní 

občanství České republiky, občanství jiného členského 

státu Evropské unie či občanství státu – člena Dohody 

o Evropském hospodářském prostoru, dosažení věku 18 

let, svéprávnost a bezúhonnost ve smyslu § 25 odst. 3 

zákona o státní službě diskriminační prvek. Členem tak 

může být každý, kdo uvedené požadavky splňuje. 

Požadavek na absolvování úřednické zkoušky 

z ustanovení nevyplývá. Požadované vzdělání 

v magisterském studijním programu bylo z návrhu 

vypuštěno. 

K lhůtě lze uvést, že vyjádření Ministerstva vnitra je 

úkonem podle části čtvrté správního řádu, na tyto úkony 

se vztahují lhůty pro vydání správních rozhodnutí, tzn. 

aplikuje se přiměřeně § 71 správního řádu.  
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 14.6 

Nad rámec návrhu zákona – k § 4 odst. 1 písm. b) 

 

Rozumíme roli MV jako ústředního orgánu pro koordinaci problematiky ICT  

ve veřejné správě. Považujeme však za zásadní, aby se k otázkám bezpečnosti 

ISVS z hlediska strategických dokumentů mohl NBÚ vyjádřit, ideálně ještě před 

rozesláním těchto dokumentů do meziresortního připomínkového řízení, jelikož 

právě do jeho kompetence mnoho ze systémů v rámci této oblasti nakonec spadne. 

Považujeme za velmi důležité, aby bylo vytváření politiky ISVS v souladu 

s politikou státu v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

Zároveň upozorňujeme, že gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti je 

NBÚ, přičemž politika státu v oblasti kybernetické bezpečnosti se přímo dotýká 

i problematiky ISVS. 

Vysvětleno. 

 

Ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb. stanoví 

kompetenci Ministerstva vnitra „ve spolupráci s orgány 

veřejné správy“. Orgánem veřejné správy je 

i přes vyloučení jeho informačních systémů veřejné 

správy rovněž Národní bezpečnostní úřad. Zákon tak dává 

prostor Národnímu bezpečnostnímu úřadu vyjadřovat se 

k návrhům strategických dokumentů, konkrétní okamžik 

lze řešit aplikačním opatřením, např. součinnostní 

dohodou mezi Ministerstvem vnitra a Národním 

bezpečnostním úřadem. S ohledem na jednací řád vlády 

pak je Národní bezpečnostní úřad připomínkovým 

místem. 

 14.7 

Nad rámec návrhu zákona – § 4 odst. 1 písm. c) a d)  

 

Požadujeme vysvětlení „přípravné a koordinační“ funkce Ministerstva vnitra. Dále 

požadujeme vysvětlení, zda převezme Ministerstvo vnitra v takovém případě roli 

koordinátora budování informačních a komunikačních technologií u více orgánu 

veřejné správy. Není jasné, jakým způsobem bude řešený rozpor mezi pozicí 

koordinátora a skutečně odpovědného subjektu, tj. jednotlivého správního úřadu, 

a kdo ponese odpovědnost za provozní a další řešení ISVS. Může MV na základě 

této „koordinace“ přikázat jinému správnímu úřadu něco přijmout a podepsat? 

Vysvětleno. 

 

S ohledem na fakt, že ustanovení věcně nedoznává změn 

(úpravy jsou toliko legislativně-technické) 

a připomínkové místo nenavrhuje jeho změny, nýbrž žádá 

o jeho výklad, lze doporučit, aby tuto žádost učinilo vůči 

Ministerstvu vnitra samostatně mimo režim 

meziresortního připomínkového řízení. Obecně lze 

konstatovat, že koordinační role není rolí, v níž může 

koordinující orgán v konečném důsledku autoritativně 

rozhodnout, případný spor by musel vyřešit nejbližší 

společně nadřízený orgán, tzn. vláda.       

 14.8 

Nad rámec návrhu zákona – § 4 odst. 1 písm. f) 

 

Navrhujeme nahradit v ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) středník čárkou a doplnit 

za slova „a rozvojem informačních systémů veřejné správy“ text „a to 

s přihlédnutím k požadavkům vyplývajícím ze zvláštního právního předpisu18),“. 

Text ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) by tedy měl být v tomto znění: „f) zajišťuje 

tvorbu metodických pokynů pro výkon odborných činností spojených 

s vytvářením, správou, provozem, užíváním a rozvojem informačních systémů 

veřejné správy, a to s přihlédnutím k požadavkům vyplývajícím ze zvláštního 

právního předpisu18,)“. 

Dále navrhujeme doplnit poznámku pod čarou č. 18) ve znění: „18) Zákon 

č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a změně souvisejících zákonů (zákon 

Vysvětleno. 

 

Text, který se navrhuje doplnit, je toliko deklarací 

bez normativního významu, jehož vložení je 

neobhájitelné v legislativních orgánech vlády. 

Pro Ministerstvo vnitra platí zásada legality veřejné 

správy, tzn. k požadavkům jiných právních předpisů musí 

nejenom přihlížet, nýbrž je i dodržet. 

Poznámky pod čarou nemají normativní význam, aktuální 

judikaturou jsou hodnoceny jako nevhodná legislativní 

technika, a Ministerstvo vnitra je proto nepodporuje. 
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o kybernetické bezpečnosti).“.  

Je nutné zajistit, aby opatření vyplývající z tohoto zákona nebyla v rozporu 

s požadavky podle zákona o kybernetické bezpečnosti. Jinými slovy povinnosti, 

které podle tohoto zákona mají správci informačních systémů veřejné správy, které 

jsou zároveň významnými informačními systémy nebo kritickou informační 

infrastrukturou, nemohou být v rozporu se zákonem o kybernetické bezpečnosti. 

 14.9 

Nad rámec návrhu zákona – § 4 odst. 2 písm. b) 

 

Požadujeme vysvětlení, popřípadě doplnění, co vše má být obsahem návrhů 

dokumentací investičních programů a zda se jedná i o části vztahující se k provozu 

či bezpečnosti systému. Pokud ano, požadujeme vysvětlení, jakým způsobem 

budou tyto informace chráněny (zejména pak u kritické informační infrastruktury 

a významných informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti). 

Z daného ustanovení nejsou tyto náležitosti zřejmé, přičemž je však považujeme 

za velmi podstatné. Navíc by v důsledku na jednom místě mohla být velmi obsáhlá 

dokumentace o systémech celé státní správy, což může mít i značné bezpečnostní 

dopady. S tím souvisí i ošetření přístupů k této dokumentaci na základě zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů. Tyto informace by určitě neměly být zcela veřejné, zvláště části 

vztahující se k bezpečnosti jednotlivých systémů. 

Vysvětleno.  

 

S ohledem na fakt, že ustanovení věcně nedoznává změn 

(úpravy jsou toliko legislativně-technické) 

a připomínkové místo nenavrhuje jeho změny, nýbrž žádá 

o jeho výklad, lze doporučit, aby tuto žádost učinilo vůči 

Ministerstvu financí jakožto gestoru zákona 

č. 218/2000 Sb., který dokumentaci programů upravuje 

primárně. Zákon č. 365/2000 Sb. toliko přebírá 

terminologii zákona č. 218/2000 Sb. a využívá jím 

zavedené postupy. 

 

Pokud jde o otázku neveřejnosti, předkladatel má za to, že 

by bylo možno aplikovat bod 18 přílohy č. 8 nařízení 

vlády č. 522/2005 Sb. 

 14.10 

Nad rámec návrhu zákona – § 4 odst. 2 písm. b), § 5 odst. 2 písm. b)  

 

Požadujeme vysvětlení, jakou formou může správní úřad dělat změny v záměrech, 

ke kterým se již vyjádřilo Ministerstvo vnitra. Bude nutné, aby záměr prošel 

po provedení změn opět celým „připomínkovým řízením“? 

Vysvětleno. 

 

S ohledem na fakt, že ustanovení věcně nedoznává změn 

(úpravy jsou toliko legislativně-technické) 

a připomínkové místo nenavrhuje jeho změny, nýbrž žádá 

o jeho výklad, lze doporučit, aby tuto žádost učinilo vůči 

Ministerstvu vnitra samostatně mimo režim 

meziresortního připomínkového řízení. Obecně lze říci, že 

v případě změny záměru bude potřeba nového vyjádření 

Ministerstva vnitra. 

 14.11 

Nad rámec návrhu zákona – § 5a odst. 2, věta první 

 

Považujeme za nutné, aby byly v tomto prováděcím právním předpise zakotveny 

i podmínky přístupu k datům.  

Požadujeme vložit v první větě ustanovení § 5a odst. 2 za slova „veřejné správy,“ 

slova „včetně podmínek přístupu správce k datům,“.  

Text ustanovení první věty § 5a odst. 2 by tedy měl být v tomto znění: „Orgány 

Vysvětleno. 

 

Obsah informační koncepce řeší vyhláška 

č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah 

informační koncepce a provozní dokumentace 

a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality 

informačních systémů veřejné správy (vyhláška 

o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné 
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veřejné správy vytvářejí a vydávají informační koncepci orgánu veřejné správy, 

včetně podmínek přístupu správce k datům, uplatňují ji v praxi a vyhodnocují 

její dodržování.“. 

V současné době existují situace, kdy jsou ICT služby zajišťovány třetími subjekty, 

přičemž subjekt veřejné správy není schopen (např. na základě špatných smluv) 

si zajistit přístup k důležitým datům a informacím, které tento informační systém 

obsahuje. Je nutné zakotvit a zajistit, aby každý orgán veřejné správy měl vždy 

řádný přístup k datům, která jsou obsažena v systémech provozovanými třetí 

osobou, a tato data byly vždy v libovolné formě použitelná. 

správy), Předkladatel nepovažuje za možné část 

požadavků na její obsah stanovovat v zákoně, část 

ve vyhlášce. Akceptace připomínky by vyvolala nutnost 

úpravy celého obsahu informační koncepce orgánu 

veřejné správy v zákonu, pro  což není legislativní důvod. 

Uvedený návrh navíc neřeší problém uvedený 

v odůvodnění. Má-li orgán veřejné správy špatně 

zformulované podmínky přístupu k údajům ve smlouvě, 

jeho jednostranný akt v podobě informační koncepce 

nemůže důsledky smlouvy eliminovat.  

 

 14.12 

Nad rámec návrhu zákona – § 5a odst. 2, věta druhá 

 

Požadujeme nahradit v ustanovení věty druhé § 5a odst. 2 tečku čárkou a za slova 

„veřejné správy“ vložit slova „, přičemž výše uvedeným nejsou dotčeny povinnosti 

vyplývající ze zvláštního právního předpisu18).“.  

Text ustanovení věty druhé v § 5a odst. 2 by tedy měl být v tomto znění: 

„V informační koncepci orgánu veřejné správy orgány veřejné správy stanoví své 

dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných informačních 

systémů veřejné správy a vymezí obecné principy pořizování, vytváření, správy 

a provozování svých informačních systémů veřejné správy, přičemž výše 

uvedeným nejsou dotčeny povinnosti vyplývající ze zvláštního právního 

předpisu18.)“. 

Tímto ustanovením nemohou být dotčeny povinnosti vyplývající z jiných zákonů, 

zejména pak zákona o kybernetické bezpečnosti (prováděcí právní předpisy nesmí 

být v rozporu s právními předpisy pro oblast kybernetické bezpečnosti). 

Vysvětleno. 

 

Text, který se navrhuje doplnit, je toliko deklarací 

bez normativního významu, jehož vložení je 

neobhájitelné v legislativních orgánech vlády. Pro orgány 

veřejné správy platí zásada legality veřejné správy, tzn. 

k požadavkům jiných právních předpisů musí nejenom 

přihlížet, nýbrž je i dodržet. 

 

 14.13 

Nad rámec návrhu zákona – § 21 písm. c) zákona 166/1993 Sb., o Nejvyšším 

kontrolním úřadu 

 

Požadujeme v § 21 písm. c) nahradit tečku čárkou a uvést text tohoto písmene 

ve znění „c) k přístupu k utajované informaci, prokáží-li oprávnění k přístupu 

pro příslušný stupeň utajení této informace podle zvláštního zákona4),“. 

Text tohoto ustanovení neodpovídá platné právní úpravě uvedené v zákoně 

č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Vysvětleno. 

 

Předkladatel upustil od změny úpravy v zákoně 

č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. Část 

druhá (změna zákona č. 166/1993 Sb.) bude z návrhu 

zákona vypuštěna. 

15. Úřad pro ochranu 

osobních údajů 

15.1 

Obecná připomínka 

Akceptováno. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA92ESL6G)



39 
 

 

Úřad pro ochranu osobních údajů uplatňuje připomínky, a to včetně zásadních, 

zejména k osobním údajům. Oceňuje mimořádnou kvalitu zvláštní části důvodové 

zprávy, která nebývá zvykem. Je však škoda, že chybí RIA, která by pomohla 

odhalit, že místo řady právních norem v zákoně měla být vydána vládní usnesení. 

Je nutno podpořit, že je zrušena nevhodná legislativní zkratka „ministerstvo“. 

Pokud se však přistupuje k celkové revisi zákona o ISVS, včetně terminologické, 

je třeba též všude důsledně nahradit pojem „subjekt“, protože většina vykonavatelů 

veřejné správy právní subjektivitu nemá. 

Pojem „subjekt“ byl nahrazen slovním spojením „osoba 

nebo její součást“. 

 15.2 

K důvodové zprávě  

 

Část 2 obecné části důvodové zprávy – zhodnocení souladu navrhované právní 

úpravy s ústavním pořádkem České republiky – je nezbytné přepracovat.  

Podle článku 67 odst. 1 ústavy: „Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci.“ 

Vedle toho neobstojí snaha regulovat působnost vlády, neboť ta se rozumí sama 

sebou, pokud zákon nestanoví jinak. Je proto nutno zcela odmítnou tvrzení 

důvodové zprávy k čl. I bodu 18: „závaznost jejího usnesení pro oba subjekty 

sporu však je minimálně sporná“. Není sebemenších pochyb, že vláda je všem 

ministerstvům nadřízena. Ustanovení § 28 odst. 1 kompetenčního zákona stanoví: 

„Činnost ministerstev řídí, kontroluje a sjednocuje vláda České republiky.“ 

Nemůže být tedy řeči o tom, že toto řízení má charakter pouhého „politického 

apelu“. 

Akceptováno. 

 15.3 

K důvodové zprávě  

 

Mezi částí 3 obecné části důvodové zprávy – zhodnocení slučitelnosti navrhované 

právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské 

unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie – a částí 6 obecné 

části důvodové zprávy – zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 

k ochraně soukromí a osobních údajů – je rozpor, který je nutné odstranit.  

V části 3 se uvádí: „Předmětu navrhované právní úpravy se dotýká směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů.“ Naproti v části 6 se říká: „S přijetím navrhované právní úpravy 

nejsou spojena opatření, ve kterých by bylo možné spatřovat dopady na ochranu 

soukromí a osobních údajů.“ Obojí není možné zároveň, a proto je obecnou část 

nezbytné přepracovat. 

Akceptováno. 
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 15.4 

K čl. I bodu 1 (§ 1 odst. 1) 

 

V článku I bodu 1 se slova „a na konci textu paragrafu se doplňují slova 

„spravovaných správními úřady nebo orgány územních samosprávných celků““ 

zrušují.  

Z neznámého důvodu je veřejná správa redukována na státní správu a územní 

samosprávu. Existují však i další druhy samosprávy, a to především zájmová – 

komory a vysoké školy. Zejména vysoké školy by měly být ISVS zapojeny, neboť 

údaj o vysokoškolském vzdělání je zásadním údajem každého zaměstnance a řada 

ISVS s ním pracuje. 

Vysvětleno. 

 

Předkladatel usiluje o zefektivnění řízení informačních 

systémů veřejné správy v rámci stávající osobní 

působnosti zákona o informačních systémech veřejné 

správy a v předmětné novele nezamýšlí osobní působnost 

zákona rozšiřovat. V budoucnu se nicméně rozšíření 

osobní působnosti nebrání, ukáže-li se to na základě 

odpovídajících analýz žádoucí. 

 15.5 

K čl. I bodu 2 [§ 1 odst. 3 písm. e)] 

 

V článku I bodu 2 se písmeno e) zrušuje.  

Nelze souhlasit s paušálním vynětím ČNB. Ačkoliv některé IS ČNB mají charakter 

bezpečnostních, řada z nich nikoliv a ty není systémové vyjmout. Tvrzení 

důvodové zprávy: „Je krajně nepraktické, aby část informačních systémů režimu 

zákona o informačních systémech veřejné správy podléhala a část nikoliv,“ 

neobstojí, neboť tento argument platí i pro MF, MV, NBÚ a MS, a přesto jsou 

jejich IS rozděleny. Co se týká nezávislosti ČNB, ta platí i pro ostatní nezávislé 

regulátory (např. ČSÚ, ÚOHS, ÚOOÚ a RRTV a NKÚ, cf. § 11 odst. 4 zákona 

o státní službě: „Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Český 

telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad, Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, Český statistický úřad a Státní úřad 

pro jadernou bezpečnost“), které přesto z působnosti zákona nejsou vyňaty. 

Vysvětleno. 

 

Navrhovaná modifikace je promítnutím výsledků debaty 

vlády k problematice právního režimu informačních 

systémů České národní banky, která se uskutečnila 

v souvislosti se schvalováním návrhu změnového zákona 

k zákonu o spotřebitelském úvěru. 

 15.6 

K čl. I bodu 5 [§ 2 písm. c)] 

 

V článku I bod 5 zní: „§ 2 písm. c) zní: „správcem informačního systému veřejné 

správy útvar, který odpovídá za plnění účelu službami informačního systému 

veřejné správy stanovené zákonem a který určuje prostředky zpracování 

informací;“.“.  

Změna definice není zcela dopracovaná. Je pravdou, že „větší množství 

informačních systémů veřejné správy je kreováno přímo zákonem,“ avšak nelze již 

souhlasit s tvrzením, že zákonodárce stanoví též prostředky ISVS. Je proto nutné 

ponechat péči o účel a volbu prostředků jako definiční znak správce, neboť to je 

standardní pojetí doktríny informatiky. 

Zajištění je chabá povinnost; místo toho je nutno stanovit odpovědnost. 

Vysvětleno. 

 

Předkladatel se domnívá, že z legislativně-technického 

hlediska lze správce informačního systému veřejné správy 

definovat toliko cestou primární povinnosti (v daném 

případě poskytování služeb informačního systému veřejné 

správy), nikoliv prostřednictvím sekundární 

odpovědnostní povinnosti k této primární povinnosti. 

Pokud pak jde o určení prostředků zpracování informací, 

i to podle mínění předkladatele nutně nemusí být 

v dispozici správce. Aktuálně je diskutována varianta, že 

by informační koncepce České republiky uložila vládě 

podřízeným správním úřadům např. využití tzv. vládního 
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Poskytování je vycpávkové slovo, které by mělo být zrušeno. cloudu.   

Předkladatel nicméně vnímá některé problematické 

aspekty definice správce informačního systému veřejné 

správy a modifikuje ji následovně: „c) správcem 

informačního systému veřejné správy osoba nebo její 

součást, která poskytuje služby informačního systému 

veřejné správy a za informační systém veřejné správy 

odpovídá;“. 

 15.7 

K čl. I bodu 18 (§ 3) 

 

V článku I se bod 18 zrušuje. 

Zákon nemá vládě přímo ukládat zvláštní úkoly, vyjma vydání vládního nařízení, 

neboť je to v rozporu s principy dělby moci; rozhraničení mezi legislativou 

a exekutivou je stanoveno ústavou. Cf. připomínku č. Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.. Zákonodárce má vládu ovlivňovat jen nepřímo, zřizováním ministerstev, 

byť i to je v řadě států vyhrazeno vládní autonomii, kterou legislativa neovlivňuje. 

Nelze souhlasit s tvrzením důvodové zprávy: „Z uvedených důvodů není možné, 

aby vrcholným orgánem řídícím vytváření a užívání informačních systémů veřejné 

správy byl jiný orgán výkonné moci než vláda.“ Naopak je veřejná správa v ČR 

tvořena resortně, takže každý obor veřejné správy, např. stavební řízení, 

poskytování sociálních dávek apod., má svůj nejvyšší a ústřední správní úřad, který 

je v tomto oboru nadřízen i všem ostatním správním úřadům, včetně ministerstev. 

Není tedy žádného důvodu, aby úřadem, který má v působnosti informatiku, 

nemohlo být ministerstvo vnitra. 

Vysvětleno. 

 

Předkladatel nepovažuje za žádoucí, aby o reálném 

fungování správních úřadů rozhodoval v konečném 

důsledku jiný správní úřad. Vychází ze skutečnosti, že 

za činnost správních úřadů odpovídá vláda. Vláda by 

proto v konečném důsledku měla rozhodnout o tom, zda 

příslušný informační systém veřejné správy bude či 

nebude obstarán. V případě, že by kompetence zůstala 

na Ministerstvu vnitra, správní úřad dotčený negativním 

vyjádřením ministerstva by v zásadě neměl možnost se 

proti takovému aktu bránit. Soudní cesta je minimálně 

časově náročná, pro pravděpodobnou absenci veřejných 

subjektivních práv zřejmě nelze použít cestu správního 

soudnictví. Zapojení vlády v oblasti fiskální veřejné 

správy navíc není zcela neobvyklé (schvalování výše 

účasti státního rozpočtu na financování programu 

ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), souhlasy vlády podle zákona 

č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích, schvalování systemizace 

služebních a pracovních míst a v případě negativního 

stanoviska Ministerstva vnitra i organizačních struktur 

služebních úřadů podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní 

službě). 

 15.8 

K čl. I bodu 19 (§ 3a) 

 

V článku I se bod 19 zrušuje. 

Cf. připomínku č. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a Chyba! Nenalezen zdroj 

Vysvětleno. 

 

Rada pro informační společnost by měla představovat 

částečnou odbornou alternativu Ministerstva vnitra 

v situacích, kdy stanovisko Ministerstva vnitra k záměrům 
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odkazů.. Tím méně má zákonodárný sbor zasahovat do vnitřní autonomie vlády 

a stanovovat jí, které poradní orgány si má zřizovat. 

na vybudování informačního systému veřejné správy bude 

negativní. Vláda, která by takový spor měla definitivně 

rozhodnout, by měla disponovat platformou, která jí bude 

schopna dodat alternativní pohled na věc, přičemž 

kolektivní povaha rady a současně její zařazení v systému 

výkonné moci by mělo zajistit adekvátní míru objektivity 

za současného zohlednění veřejnosprávní reality. 

Při neexistenci zakotvení postavení Rady pro informační 

společnost v právním řádu není zákon č. 365/2000 Sb. s to 

efektivnější řízení informačních systémů veřejné správy 

ve smyslu požadavků Strategie rozvoje ICT služeb 

veřejné správy a jejích opatření na zefektivnění ICT 

služeb zajistit, neboť vládě neposkytne adekvátní 

alternativní odborné zázemí. Jeho existence bude záviset 

toliko na vůli samotné vlády a při zrušení rady by 

při rozhodování vlády byla relevantní výlučně politická 

hlediska, ledaže by si vláda zadávala posouzení 

od externích subjektů, což zase není v souladu 

s aktuálním úsilím na insourcování veřejnosprávních 

činností. 

Jenom na okraj lze poznamenat, že vnitřní autonomie 

vlády již byla omezena v případě Legislativní rady vlády 

požadavkem zákonodárce na to, aby v jejím čele stál člen 

vlády, a v případě Rady pro výzkum, vývoj a inovace. 

 15.9 

K čl. VII [§ 2 písm. e) zákona o kybernetické bezpečnosti] 

 

Článek VII zní: „V § 2 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti 

a o změně souvisejících zákonů, se písmeno e) zrušuje.“  

Vedle sebe neobstojí 2 obdobné definice: správce informačního systému veřejné 

správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy a správce 

informačního systému podle zákona o kybernetické bezpečnosti. V právním řádu 

by měla být pouze jedna taková definice. 

Vysvětleno. 

 

Gestor zákona č. 181/2014 Sb., Národní bezpečnostní 

úřad, připomínkovým místem navrhovanou změnu 

odmítá. 

16. Bezpečnostní 

informační služba 

16.1 

Obecná připomínka 

 

Usnesení vlády č. 889/2015 ukládá povinnost každému zpracovateli projektu 

povinnosti vůči útvaru Hlavního architekta eGovernmentu MV ČR. Návrh zákona 

zachovává výjimku pro zpravodajské služby. Je tedy třeba toto usnesení dát 

Vysvětleno. 

 

Usnesení vlády č. 889/2015 nemůže ukládat 

zpravodajským službám povinnosti v rozporu se zákonem 

č. 365/2000 Sb. Je ho tedy nutno vykládat konformně 

s tímto právním předpisem, tzn. v tom duchu, že se 
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do souladu s navrhovanou právní úpravou, a to jednoznačným vynětím 

zpravodajských služeb z výše uvedeného usnesení. 

nevztahuje na zpravodajské služby. 

 16.2 

Nad rámec návrhu zákona – § 5 

 

Do § 5 požadujeme doplnit nový odstavec 4, který zní: 

(4) V případech, kdy byly údaje z informačního systému veřejné správy 

poskytnuty pro zajišťování 

a) bezpečnosti České republiky, 

b) obrany České republiky, 

c) veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, 

d) předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, 

e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky anebo 

Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo 

f) ochrany subjektu údajů, 

    a orgán veřejné moci, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že 

zpřístupnění záznamu o provozních údajích dalším subjektům nebo orgánům 

veřejné moci by mohlo ohrozit zajištění některého účelu uvedeného v písmenech a) 

až f), nelze po dobu trvání tohoto ohrožení záznam o poskytnutí údajů zpřístupnit, 

s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu orgánu činnému v trestním řízení, jde-li 

o trestný čin související s účelem využití údajů, nebo orgánu vykonávajícímu 

dozor nad zpracováním osobních údajů v rámci jeho působnosti. Správce 

informačního systému má k tomuto záznamu přístup pouze v rozsahu nezbytně 

nutném pro účely výkonu činnosti správce.“. 

V souvislosti s rozvojem elektronizace veřejné správy jsou prakticky veškeré 

evidence vedeny elektronicky. Při jejich využívání je třeba zajistit ochranu činnosti 

orgánů majících v působnosti bezpečnost České republiky. V této souvislosti 

připomínáme usnesení vlády č. 343/D z roku 2015. 

Z výše uvedených důvodů je třeba rozšířit pravidlo doposud uplatňované 

u přístupu k osobním údajům v informačních systémech veřejné správy i na ostatní 

údaje v případech, kdy je ze způsobu přístupu k těmto údajům zřejmé, že se jedná 

o přístup či využití údaje zpravodajské služby. 

Vysvětleno. 

 

Požadavek uplatněný připomínkovým místem bude 

zohledněn při přípravě příští novelizace příslušných 

právních předpisů. 

  

 

 16.3 

Nad rámec návrhu zákona – § 9 

V § 9 navrhujeme na konci odstavce 1 tečku nahradit středníkem a doplnit slova 

„správce informačního systému veřejné správy zaznamená do provozních údajů 

informaci, na čí žádost se tak stalo.“. 

Navrhujeme jednoznačně stanovit způsob zaznamenání této nezbytné informace. 

Vysvětleno. 

 

Vizte odůvodnění vypořádání připomínky 16.2. 
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17. Úřad 

pro zahraniční styky  

a informace 

17.1 

Nad rámec návrhu zákona – § 5 

 

Požadujeme doplnit nový odstavec 4, který zní takto: 

„(4) V případech, kdy byly údaje z informačního systému veřejné správy 

poskytnuty pro zajišťování 

a) bezpečnosti České republiky, 

b) obrany České republiky, 

c) veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, 

d) předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, 

e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky anebo 

Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo 

f) ochrany subjektu údajů, 

    a orgán veřejné moci, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že 

zpřístupnění záznamu o provozních údajích dalším subjektům nebo orgánům 

veřejné moci by mohlo ohrozit zajištění některého účelu uvedeného v písmenech 

a) až f), nelze po dobu trvání tohoto ohrožení záznam o poskytnutí údajů 

zpřístupnit, s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu orgánu činnému v trestním 

řízení, jde-li o trestný čin související s účelem využití údajů, nebo orgánu 

vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů v rámci jeho působnosti. 

Správce informačního systému má k tomuto záznamu přístup pouze v rozsahu 

nezbytně nutném pro účely výkonu činnosti správce.“. 

V souvislosti s rozvojem elektronizace veřejné správy jsou prakticky veškeré 

evidence vedeny elektronicky. Při jejich využívání je však na druhou stranu nutné 

zajistit také ochranu činnosti orgánů, které mají v působnosti bezpečnost České 

republiky. Tato opatření by měla být prováděna v souladu s usnesení vlády 

č. 343/D z roku 2015. 

Z výše uvedených důvodů je třeba rozšířit pravidlo doposud uplatňované 

u přístupu k osobním údajům v informačních systémech veřejné správy i na ostatní 

údaje v případech, kdy je ze způsobu přístupu k těmto údajům zřejmé, že se jedná 

o přístup či využití údaje zpravodajské služby. 

Vysvětleno. 

 

Požadavek uplatněný připomínkovým místem bude 

zohledněn při přípravě příští novelizace příslušných 

právních předpisů. 

18. Kraj Vysočina 18.1 

K čl. I bodům 1 a 2 (§ 1) 

 

Navrhujeme v návrhu zákona ponechat provozní informační systémy mimo režim 

zákona o informačních systémech veřejné správy. 

Návrh zákona odstraňuje výluku pro provozní informační systémy z režimu 

zákona. Důvodem je skutečnost, že Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy 

a její opatření na zefektivnění ICT služeb považuje začlenění těchto systémů 

Akceptováno částečně. 

 

Provozní informační systémy orgánů územních 

samosprávných celků nadále zůstanou mimo režim 

zákona o informačních systémech veřejné správy. 

S ohledem na nezahrnutí provozních informačních 

systémů orgánů územních samosprávných celků by 

novela neměla přinést náklady územním samosprávným 
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do modifikovaného systému řízení vytváření a užívání informačních systémů 

veřejné správy z hlediska efektivity tohoto systému za klíčové. Dle důvodové 

zprávy provozní informační systémy tvoří významný segment informačních 

systémů veřejné správy, které jsou doposud budovány, spravovány a užívány 

v zásadě živelně bez jakékoliv koordinace, což je zdrojem duplicit a neefektivně 

vynaložených prostředků. 

S tímto krokem Kraj Vysočina zásadně nesouhlasí. Zákon o informačních 

systémech veřejné správy byl přijat s jasným a zřetelným předmětem a účelem, 

který je nyní zásadním způsobem modifikován, čímž daná právní norma enormně 

rozšiřuje záběr svého působení a dopadá tak mnohem šířeji na adresáty dané 

normy. 

S tímto souvisí rovněž skutečnost, že naroste pracnost atestace, a to 

několikanásobně. Provozních systémů má Kraj Vysočina a jeho orgány mnoho 

desítek, s čímž vzrostou náklady na jejich sledování a zařazení mezi „klasické“ 

informační systémy. Pro jejich zahrnutí není logický rámec, rovněž neplatí premisa 

předkladatele o jejich živelnosti a neexistence koordinace. 

Navrhujeme proto vypracovat zprávu RIA, tzn. hodnocení dopadů regulace, která 

by potvrdila či vyvrátila úvahu předkladatele, že hospodářský a finanční dosah 

navrhované právní úpravy se bude týkat ryze Ministerstva vnitra. 

Kraj Vysočina bude mít s daným návrhem zákona další věcné a finanční náklady, 

navrhujeme proto tuto skutečnost zanést do důvodové zprávy. 

celkům. 

 

V případě provozních informačních systémů 

spravovaných státními orgány předkladatel přistoupil 

k následující modifikaci koncepce návrhu zákona. Úprava 

obsažená v zákoně č. 365/2000 Sb. bude vztažena nikoli 

na veškeré provozní informační systémy, nýbrž pouze 

na tyto typy provozních informačních systémů 

spravovaných státními orgány: 

a) informační systémy pro řízení a rozvoj lidských zdrojů 

a odměňování, 

b) elektronické systémy spisové služby, 

c) informační systémy pro vedení účetnictví nebo řízení 

finančních zdrojů, 

d) systémy elektronické pošty, 

přičemž u těchto provozních informačních systémů bude 

výslovně vyloučena povinnost jejich atestace. 

 

Ostatní provozní informační systémy nadále zůstanou 

mimo režim zákona č. 365/2000 Sb., definice provozního 

informačního systému bude nadále zakotvena v § 2. 

 

S ohledem na vztažení režimu zákona č. 365/2000 Sb. 

pouze na čtyři typy provozních informačních systémů 

spravovaných státními orgány a vyloučení povinnosti 

atestace u těchto provozních informačních systémů 

předkladatel identifikoval pouze jednorázové 

administrativní náklady související s přizpůsobením 

provozních dokumentací těchto informačních systémů 

požadavkům stanoveným vyhláškou č. 529/2006 Sb., 

o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce 

a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení 

bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné 

správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních 

systémů veřejné správy), s aktualizací informační 

koncepce orgánu veřejné správy o tyto provozní 

informační systémy a zaevidováním těchto informačních 

systémů v informačním systému o informačních 

systémech veřejné správy a informačním systému 
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o datových prvcích, přičemž tyto administrativní náklady 

by měly být pokryty ze stávajících rozpočtových 

prostředků a realizovány stávajícími personálními 

kapacitami dotčených správců. Výše uvedené bude 

doplněno do důvodové zprávy. 

19. Technologická 

agentura České 

republiky 

19.1 

K čl. I bodu 1 (§ 1) 

 
V ustanovení § 1 se doplňují slova „spravovaných správními úřady nebo orgány 

územních samosprávných celků“, jedná se o pozitivní vymezení působnosti 

zákona, které je však nejednoznačné, neboť např. TA ČR obsahově naplňuje znaky 

správního úřadu, nicméně není takto zákonem výslovně označen a proto se na něj 

nevztahuje služební zákon, který naplňuje ust. čl. 79, odst. 2 Ústavy. Z uvedených 

důvodů máme za to, že se zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 

veřejné správy na TA ČR nevztahuje, avšak požadujeme upřesnění vymezení 

pozitivní působnosti zákona v důvodové zprávě. 

Vysvětleno. 

 

Předkladatel se domnívá, že regulaci zákona 

č. 365/2000 Sb. by měly podléhat rovněž informační 

systémy veřejné správy spravované organizačními 

složkami České republiky, jež naplňují znaky správního 

úřadu, byť v zákonech tyto organizační složky kreujících 

či upravujících jejich působnost nejsou jako správní úřad 

výslovně označeny. Skutečnost, že působnost zákona 

č. 234/2014 Sb., o státní službě, je omezena na toliko 

správní úřady ve formálním smyslu, tedy správní úřady, 

které jsou takto v zákoně výslovně označeny, nepředjímá 

rozsah působnosti jiných právních předpisů užívajících 

v ustanoveních o působnosti pojem „správní úřad“. 

S ohledem na fakt, že Technologická agentura České 

republiky mimo jiné zajišťuje poskytování účelové 

podpory na řešení programových projektů na základě 

smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí 

podpory, přičemž v případě rozhodování o poskytnutí 

podpory jde dle názoru předkladatele o výkon státní 

správy představující podstatnou (byť menšinovou) část 

náplně Technologické agentury České republiky, je na ni 

třeba nahlížet jako na správní úřad v materiálním smyslu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že předkladatel přistoupil 

k následující modifikaci ustanovení § 1 odst. 1 (vizte 

návrh vypořádání zásadní připomínky č. 19.2): 

„(1) Tento zákon stanoví práva a povinnosti, které 

souvisejí s vytvářením, správou, provozem, užíváním 

a rozvojem informačních systémů veřejné správy 

spravovaných státními orgány nebo orgány územních 

samosprávných celků (dále jen „orgán veřejné správy“).“, 

měly by již být veškeré pochybnosti o působnosti zákona 

č. 365/2000 Sb. ve vztahu k Technologické agentuře 

České republiky odstraněny. Předkladatel v právních 
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předpisech, které má v gesci a které upravují 

problematiku informačních a komunikačních technologií, 

pojmu „státní orgán“ zhusta užívá [vizte např. § 1 odst. 1 

písm. a) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, § 2 písm. b) 

zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech], přičemž 

s jeho použitím nezaznamenal větší interpretační 

a aplikační problémy. Zjednodušeně lze konstatovat, že 

státním orgánem ve smyslu upravovaného ustanovení 

bude každá organizační složka České republiky 

disponující datovou schránkou orgánu veřejné moci. 

 19.2 

K čl. I bodu 1 (§ 1) 

 
V ustanovení § 1 se doplňují slova „spravovaných správními úřady nebo orgány 

územních samosprávných celků“. “Takto pojatá pozitivní působnost zákona 

o informačních systémech veřejné správy znamená, že se mimo jeho regulaci 

budou nacházet informační systémy veřejné správy spravované organizačními 

složkami České republiky, jež nenaplňují znaky správního úřadu ve výše uvedeném 

smyslu.” Důvodová zpráva připouští, že existují dva režimy pro informační 

systémy, které se označují jako “informační systémy veřejné správy”, což vede 

k nejednoznačnosti zákona. Z tohoto důvodu by bylo žádoucí upravit zvláštní 

zákony, které pracují s pojmem “informační systém veřejné správy” ale zákonem 

č. 365/2000 Sb. se neřídí, tak, aby se tyto systémy přejmenovaly. Dále chybí jasné 

vymezení, kterými pravidly se budou řídit ty systémy, jejichž provozovatelem jsou 

subjekty, jež nenaplňují znaky správního úřadu dle důvodové zprávy na str. 5.  

Akceptováno v modifikované podobě. 

 

V zájmu zamezení připomínkovým místem zmíněné 

možné interpretace zákona vyvolávající úvahy o paralelní 

existenci dvou režimů informačních systémů, které jsou 

označeny jako informační systémy veřejné správy, 

vyvolané nedostatečnou úpravou rozsahu působnosti 

zákona (tvořenou ve vztahu k správcům mimo množinu 

správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků 

toliko § 3 odst. 1 větou druhou zákona č. 365/2000 Sb. 

a souvisejícím odkazem v poznámce pod čarou č. 1) 

předkladatel přistoupil k modifikaci ustanovení § 1 odst. 1 

následujícím způsobem: 

„(1) Tento zákon stanoví práva a povinnosti, které 

souvisejí s vytvářením, správou, provozem, užíváním 

a rozvojem informačních systémů veřejné správy 

spravovaných státními orgány nebo orgány územních 

samosprávných celků (dále jen „orgán veřejné správy“).“. 

 19.3 

K čl. I bodu 4 [§ 2 písm. b)] 

 
K návrhu zákona v § 2, písmeno b). “včetně vnitřního provozu orgánů veřejné 

správy”. Při striktním výkladu by se mezi informační systémy veřejné správy 

zařazovaly např. kancelářské balíky nebo e-mailový klient. 

Akceptováno. 

 

Ustanovení § 2 písm. b) bude uvedeno v tomto znění: 

„b) informačním systémem veřejné správy funkční celek 

nebo jeho část zabezpečující cílevědomou 

a systematickou informační činnost pro účely výkonu 

veřejné správy. Každý informační systém veřejné správy 

zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné 

jejich zpracování a zpřístupnění, provozní údaje a dále 

nástroje umožňující výkon informačních činností.“. 
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Předkladatel současně přistoupil k následující modifikaci 

koncepce návrhu zákona. Úprava obsažená v zákoně 

č. 365/2000 Sb. bude vztažena nikoli na veškeré provozní 

informační systémy, nýbrž pouze na tyto typy provozních 

informačních systémů spravovaných státními orgány: 

a) informační systémy pro řízení a rozvoj lidských zdrojů 

a odměňování, 

b) elektronické systémy spisové služby, 

c) informační systémy pro vedení účetnictví nebo řízení 

finančních zdrojů, 

d) systémy elektronické pošty, 

přičemž u těchto provozních informačních systémů bude 

výslovně vyloučena povinnost jejich atestace. 

Ostatní provozní informační systémy nadále zůstanou 

mimo režim zákona č. 365/2000 Sb., definice provozního 

informačního systému bude nadále zakotvena v § 2. 

 19.4 

K čl. I bodu 7 [§ 2 písm. e)] 

 
K návrhu zákona § 2, písmeno e). “ uživatelem… je i jeho správce” Není jasné, 

jestli je pojmem “správce” myšlen správce ve smyslu § 2 písmeno c) nebo je 

myšlena osoba, která majetek spravuje (např. správce koupeného SW nebo 

cloudové služby, typicky označován jako “admin”). 

Vysvětleno. 

 

S ohledem na legislativně-technickou zásadu zachování 

jednotné terminologie v rámci právního předpisu je 

v zákoně č. 365/2000 Sb. pojem správce užíván toliko 

ve smyslu definice uvedené v § 2 písm. c). 

20. Hospodářská 

komora České 

republiky 

20.1 

Obecná připomínka  

 

Hospodářská komora České republiky kvituje snahu předkladatele řešit informační 

systémy veřejné správy. Zároveň však upozorňujeme, že by měly být řešeny 

a propojeny pouze ty informační systémy, které na sebe navazují, nikoliv všechny 

informační systémy např. docházkové systémy.  

Současně bychom chtěli poukázat na otázku nezbytnosti dostatečného 

personálního obsazení, které tato úloha vyžaduje a na kterou by předkladatel neměl 

zapomínat. S tím souvisí i nemožnost převedení koordinaci informačních systému 

z předkladatele na jiný subjekt. 

Vysvětleno. 

 

Předkladatel přistoupil k následující modifikaci koncepce 

návrhu zákona. Úprava obsažená v zákoně 

č. 365/2000 Sb. bude vztažena nikoli na veškeré provozní 

informační systémy, nýbrž pouze na tyto typy provozních 

informačních systémů spravovaných státními orgány: 

a) informační systémy pro řízení a rozvoj lidských zdrojů 

a odměňování, 

b) elektronické systémy spisové služby, 

c) informační systémy pro vedení účetnictví nebo řízení 

finančních zdrojů, 

d) systémy elektronické pošty, 

přičemž u těchto provozních informačních systémů bude 

výslovně vyloučena povinnost jejich atestace. 
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Ostatní provozní informační systémy nadále zůstanou 

mimo režim zákona č. 365/2000 Sb., definice provozního 

informačního systému bude nadále zakotvena v § 2. 

 

S ohledem na vztažení režimu zákona č. 365/2000 Sb. 

pouze na čtyři typy provozních informačních systémů 

spravovaných státními orgány a vyloučení povinnosti 

atestace u těchto provozních informačních systémů 

předkladatel identifikoval pouze jednorázové 

administrativní náklady související s přizpůsobením 

provozních dokumentací těchto informačních systémů 

požadavkům stanoveným vyhláškou č. 529/2006 Sb., 

o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce 

a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení 

bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné 

správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních 

systémů veřejné správy), s aktualizací informační 

koncepce orgánu veřejné správy o tyto provozní 

informační systémy a zaevidováním těchto informačních 

systémů v informačním systému o informačních 

systémech veřejné správy a informačním systému 

o datových prvcích, přičemž tyto administrativní náklady 

by měly být pokryty ze stávajících rozpočtových 

prostředků a realizovány stávajícími personálními 

kapacitami dotčených správců. Výše uvedené bude 

doplněno do důvodové zprávy. 

 

Personálních dopadů si je předkladatel vědom. 

V souvislosti s rozšířením koordinační úlohy Ministerstva 

vnitra v oblasti informačních systémů veřejné 

správy vláda schválila v rámci systemizace služebních 

míst na rok 2016 navýšení počtu služebních míst 

Ministerstva vnitra o 20.  

 20.2 

K čl. I bodu 2 (§ 1 odst. 2 a 3) 

 

Navrhujeme v odst. 2 vypustit písm. a) a v odst. 3 vypustit písmena b) – e). 

Případně vyjmenovat konkrétní body zákona a u nich další konkrétní ISVS, 

Vysvětleno. 

 

S podřazením informačních systémů veřejné správy, které 

obsahují utajované informace, pod režim zákona 

č. 365/2000 Sb. nesouhlasí gestor příslušné právní úpravy, 
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na které se tyto písmena nevztahují. 

Výše uvedené odstavce velmi zásadně omezují rozsah dopadu předkládaného 

materiálu a to výrazně nad rámec původního znění. Pod oba uvedené odstavce by 

šly zahrnout téměř všechny IS, minimálně na úrovni centrálních orgánů, 

např. i základní registry (viz výjimka použitá pro zadání jejich provozu formou 

JŘBÚ – na jejím základě mohou být vyčleněny i z působnosti předkládaného 

materiálu) – a pokud ty vyjmeme z působnosti tohoto zákona, tak je návrh zcela 

zbytečný. 

Pod odstavec 3 písm. b) – e) spadala např. i e-podatelna, DMS, docházkový 

systém, dohledové výkaznictví ČNB apod. Není důvod takové IS vyčlenit mimo 

dopad předkládaného materiálu. 

Pokud předkládaný materiál má nadále definovat společná pravidla pro všechny 

ISVS, je toto omezení zcela chybné. 

Národní bezpečnostní úřad. Tyto systémy podléhají 

samostatné regulaci zákonem č. 412/2005 Sb., mj. musí 

být certifikovány. Předkladatel se nedomnívá, že by 

ponechání uvedeného ustanovení znamenalo výluku 

většího množství informačních systémů veřejné správy, 

např. základních registrů, neboť tyto systémy neobsahují 

utajované informace (toliko informace neveřejné). 

Pokud jde o navrhované vynětí České národní banky, to je 

reflexí výsledků debaty vlády k problematice právního 

režimu informačních systémů České národní banky, která 

se uskutečnila v souvislosti se schvalováním návrhu 

změnového zákona k zákonu o spotřebitelském úvěru. 

 20.3 

K čl. I bodu 5 [§ 2 písm. c)] 

 

Navrhujeme dotčené písmeno upravit následovně: 

„c) správcem informačního systému veřejné správy subjekt, který určuje účel 

a prostředky zajišťuje poskytování služeb informačního systému veřejné správy 

a za informační systém veřejné správy odpovídá;“. 

Slovo „zajišťuje“ evokuje „provozovatele“, nikoli správce. Navíc se zcela 

vytratilo, kdo definuje „účel a prostředky“. 

Vysvětleno. 

 

Předkladatel se domnívá, že správce nelze definovat jako 

subjekt určující účel poskytování služeb informačního 

systému veřejné správy, neboť u informačních systémů 

veřejné správy zřízených zákonem určuje účel 

zákonodárce; u těchto systémů by pak byl správcem 

patrně Parlament. V souvislosti s centralizací řízení 

informačních systémů veřejné správy se pak počítá s tím, 

že to bude v mnoha případech vláda, která 

prostřednictvím informační koncepce České republiky 

stanoví povinné využívání určitých technických či 

programových prostředků (např. tzv. vládního cloudu) 

pro správu a provoz informačních systémů veřejné 

správy. Správci tak v tomto případě prostředky 

poskytování služeb informačního systému veřejné správy 

určovat nebudou.  

Předkladatel nicméně vnímá některé problematické 

aspekty definice správce informačního systému veřejné 

správy a modifikuje ji následovně:  

„c) správcem informačního systému veřejné správy osoba 

nebo její součást, která poskytuje služby informačního 

systému veřejné správy a za informační systém veřejné 

správy odpovídá;“. 

21. Asociace krajů 

České republiky 

21.1 

K čl. I bodům 1 a 2 (§ 1) 

Akceptováno částečně. 
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Navrhujeme v návrhu zákona ponechat provozní informační systémy mimo režim 

zákona o informačních systémech veřejné správy. 

Návrh zákona odstraňuje výluku pro provozní informační systémy z režimu 

zákona. Důvodem je skutečnost, že Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy 

a její opatření na zefektivnění ICT služeb považuje začlenění těchto systémů 

do modifikovaného systému řízení vytváření a užívání informačních systémů 

veřejné správy z hlediska efektivity tohoto systému za klíčové. Dle důvodové 

zprávy provozní informační systémy tvoří významný segment informačních 

systémů veřejné správy, které jsou doposud budovány, spravovány a užívány 

v zásadě živelně bez jakékoliv koordinace, což je zdrojem duplicit a neefektivně 

vynaložených prostředků. 

S tímto krokem Asociace krajů ČR zásadně nesouhlasí. Zákon o informačních 

systémech veřejné správy byl přijat s jasným a zřetelným předmětem a účelem, 

který je nyní zásadním způsobem modifikován, čímž daná právní norma enormně 

rozšiřuje záběr svého působení a dopadá tak mnohem šířeji na adresáty dané 

normy. 

Provozní informační systémy orgánů územních 

samosprávných celků nadále zůstanou mimo režim 

zákona o informačních systémech veřejné správy. 

S ohledem na nezahrnutí provozních informačních 

systémů orgánů územních samosprávných celků by 

novela neměla přinést náklady územním samosprávným 

celkům. 

 

V případě provozních informačních systémů 

spravovaných státními orgány předkladatel přistoupil 

k následující modifikaci koncepce návrhu zákona. Úprava 

obsažená v zákoně č. 365/2000 Sb. bude vztažena nikoli 

na veškeré provozní informační systémy, nýbrž pouze 

na tyto typy provozních informačních systémů 

spravovaných státními orgány: 

a) informační systémy pro řízení a rozvoj lidských zdrojů 

a odměňování, 

b) elektronické systémy spisové služby, 

c) informační systémy pro vedení účetnictví nebo řízení 

finančních zdrojů, 

d) systémy elektronické pošty, 

přičemž u těchto provozních informačních systémů bude 

výslovně vyloučena povinnost jejich atestace. 

 

Ostatní provozní informační systémy nadále zůstanou 

mimo režim zákona č. 365/2000 Sb., definice provozního 

informačního systému bude nadále zakotvena v § 2. 

 21.2 

K čl. I bodům 1 a 2 (§ 1) 

 

S tímto souvisí rovněž skutečnost, že naroste pracnost atestace, a to 

několikanásobně. Provozních systémů mají jednotlivé kraje a jejich orgány mnoho 

desítek, s čímž vzrostou náklady na jejich sledování a zařazení mezi „klasické“ 

informační systémy. Pro jejich zahrnutí není logický rámec, rovněž neplatí premisa 

předkladatele o jejich živelnosti a neexistenci koordinace. 

Navrhujeme proto vypracovat zprávu RIA, tzn. hodnocení dopadů regulace, která 

by potvrdila či vyvrátila úvahu předkladatele, že hospodářský a finanční dosah 

navrhované právní úpravy se bude týkat ryze Ministerstva vnitra. 

Jednotlivé kraje budou mít s daným návrhem zákona další věcné a finanční 

Akceptováno částečně. 

 

S ohledem na nezahrnutí provozních informačních 

systémů orgánů územních samosprávných celků by 

novela neměla přinést náklady územním samosprávným 

celkům. 

 

S ohledem na vztažení režimu zákona č. 365/2000 Sb. 

pouze na čtyři typy provozních informačních systémů 

spravovaných státními orgány a vyloučení povinnosti 

atestace u těchto provozních informačních systémů 

předkladatel identifikoval pouze jednorázové 
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náklady, navrhujeme proto tuto skutečnost zanést do důvodové zprávy. administrativní náklady související s přizpůsobením 

provozních dokumentací těchto informačních systémů 

požadavkům stanoveným vyhláškou č. 529/2006 Sb., 

o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce 

a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení 

bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné 

správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních 

systémů veřejné správy), s aktualizací informační 

koncepce orgánu veřejné správy o tyto provozní 

informační systémy a zaevidováním těchto informačních 

systémů v informačním systému o informačních 

systémech veřejné správy a informačním systému 

o datových prvcích, přičemž tyto administrativní náklady 

by měly být pokryty ze stávajících rozpočtových 

prostředků a realizovány stávajícími personálními 

kapacitami dotčených správců. Výše uvedené bude 

doplněno do důvodové zprávy. 

22. Svaz měst a obcí 

České republiky 

22.1 

Obecná připomínka 

 

Materiál neobsahuje vysvětlení, proč jsou členové Rady pro informační společnost 

voleni na 5 let, když funkční období trvá 4 roky. Chybí také přístup k informacím 

o provedené atestaci prostřednictvím dálkového přístupu. 

Soulad informačních systémů včetně provozních systémů samosprávných 

územních celků s informační koncepcí ČR finančně dopadne na města a obce, 

v současné době nelze určit v jaké výši, neboť k materiálu nebyla zpracovaná RIA 

(byla udělena výjimka). Další aspekty IS by neměly být předmětem centrální 

regulace. Centrální orgán by měl spíše vydávat doporučení a standardy. 

Vysvětleno. 

 

Rada pro informační společnost by měla představovat 

částečnou odbornou alternativu Ministerstva vnitra 

v situacích, kdy stanovisko Ministerstva vnitra k záměrům 

na vybudování informačního systému veřejné správy bude 

negativní. Vláda, která by takový spor měla definitivně 

rozhodnout, by měla disponovat platformou, která jí bude 

schopna dodat alternativní pohled na věc, přičemž 

kolektivní povaha rady a současně její zařazení v systému 

výkonné moci by mělo zajistit adekvátní míru objektivity 

za současného zohlednění veřejnosprávní reality. 

Při neexistenci zakotvení postavení Rady pro informační 

společnost v právním řádu není zákon č. 365/2000 Sb. s to 

efektivnější řízení informačních systémů veřejné správy 

ve smyslu požadavků Strategie rozvoje ICT služeb 

veřejné správy a jejích opatření na zefektivnění ICT 

služeb zajistit, neboť vládě neposkytne adekvátní 

alternativní odborné zázemí. Jeho existence tak bude 

záviset toliko na vůli samotné vlády a při zrušení rady tak 

budou při rozhodování vlády relevantní výlučně politická 

hlediska, ledaže by si vláda zadávala posouzení 
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od externích subjektů, což zase není v souladu 

s aktuálním úsilím na insourcování veřejnosprávních 

činností. S ohledem na charakter rady se navrhuje stanovit 

funkční období členů rady delší, než je volební období 

Poslanecké sněmovny, a tedy funkční období vlády. 

Tento přesah by měl podpořit i kontinuitu koncepcí a dát 

radě určitou nezávislost. Tok času by navíc měl zajistit 

pozvolný přechod od komplexní personální obměny rady 

po pozvolnou obměnu (lze předpokládat, že reálně ne 

všichni členové rady dokončí celý mandát a rada se tak 

bude obměňovat postupně). Odůvodnění pětiletého 

funkčního období členů rady bylo doplněno do důvodové 

zprávy. 

 

Pokud jde o zveřejňování atestací, to řeší § 6d odst. 7 věta 

poslední zákona o informačních systémech veřejné 

správy. Informaci o vydání atestu zveřejní Ministerstvo 

vnitra ve Věstníku Ministerstva vnitra. Podle § 5 odst. 3 

zákona o informačních systémech veřejné správy 

zveřejňují ústřední správní úřady své věstníky na portálu 

veřejné správy, tzn. informace o atestu by měla být 

k dispozici prostřednictvím dálkového přístupu. 

  

Informační koncepce České republiky bude mít formu 

usnesení vlády respektive jeho přílohy. S ohledem 

na ustanovení § 35 odst. 3 obecního zřízení, § 16 

krajského zřízení, respektive § 16 odst. 4 zákona 

o hlavním městě Praze tak nebude pro územní 

samosprávné celky závazná (pořízení a fungování 

informačního systému veřejné správy nespadá 

do přenesené působnosti územního samosprávného 

celku). Nezávaznost informační koncepce České 

republiky pro orgány územních samosprávných celků je 

zmíněna v důvodové zprávě.  

 22.2 

K čl. I bodu 19 (§ 3a) 
 

Navrhujeme, aby upřesnit název. Současně požadujeme, aby členem Rady 

pro informační společnost byl i zástupce Svazu měst a obcí. 

Akceptováno částečně. 

 

V případě názvu Rady pro informační společnost 

předkladatel hodlá zachovat koncepci, kterou 

zákonodárce zvolil při formulaci názvů odborných 
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Z důvodové zprávy vyplývá, že Rada pro informační společnost je koncipována 

jako poradní orgán vlády, z tohoto důvodu navrhujeme název upřesnit „Rada vlády 

pro informační společnost“. 

Ustanovení § 3a vylučuje, aby byl členem zástupce samosprávy – odkaz 

na předpoklady pro přijetí do služebního poměru. Vzhledem k tomu, že 

navrhovaná novela zákona a posléze i informační koncepce ČR se dotýká přímo 

samosprávy jak v přenesené, tak i v samostatné působnosti trváme na tom, aby 

byla samospráva zastoupena v Radě pro informační společnost.    

a poradních orgánů, které kreoval zákonem (Rada 

pro výzkum, vývoj a inovace). 

Konkrétní členství v radě bude řešit její statut. 

Předkladatel nespatřuje překážku pro to, aby statut 

zakotvil právo na členství zástupce Svazu měst a obcí 

České republiky nebo Sdružení místních samospráv 

České republiky. 

Předkladatel současně neidentifikuje v požadavku 

na státní občanství České republiky, občanství jiného 

členského státu Evropské unie či občanství státu – člena 

Dohody o Evropském hospodářském prostoru, dosažení 

věku 18 let, svéprávnost a bezúhonnost ve smyslu § 25 

odst. 3 zákona o státní službě bariéru, která by bránila 

územní samosprávě vyslat svého zástupce jako člena 

rady. Členem tak může být každý, kdo uvedené 

požadavky splňuje. Požadované vzdělání v magisterském 

studijním programu bylo z návrhu vypuštěno.  

 22.3 

K čl. I bodům 42 až 45 (§ 5a) 

 

Navrhujeme upřesnit.  

Z novely zákona je patrná snaha o zvyšování úlohy státu v oblasti ISVS, zrušením 

provozních IS, veškeré IS (i pro výkon samosprávných činností, bez ohledu na data 

z centrálních/základních registrů) musí být zahrnuty do předepsané informační 

koncepce OVS. Informační koncepce všech OVS, tedy i obcí s rozšířenou 

působností a kraje, musí vycházet z informační koncepce ČR, nicméně 

podle důvodové zprávy se to týká u zmíněných subjektů pouze ISVS 

pro přenesenou působnost. Je tedy nutné tuto skutečnost upřesnit ve výše 

uvedeném ustanovení nebo v ustanovení přechodném. 

Vysvětleno. 

 

Informační koncepce České republiky bude mít formu 

usnesení vlády respektive jeho přílohy. S ohledem 

na ustanovení § 35 odst. 3 obecního zřízení, § 16 

krajského zřízení, respektive § 16 odst. 4 zákona 

o hlavním městě Praze tak nebude pro územní 

samosprávné celky závazná (pořízení a fungování 

informačního systému veřejné správy nespadá 

do přenesené působnosti územního samosprávného 

celku). Nezávaznost informační koncepce České 

republiky pro orgány územních samosprávných celků je 

zmíněna v důvodové zprávě. 

 22.4 

Nad rámec návrhu zákona – § 6a a násl. (atestace) 

 

Navrhujeme doplnit. 

Povinnost pro orgány veřejné správy, tedy i samosprávy zajišťovat atestace 

dlouhodobého řízení i pro ryze samosprávné informační systémy přináší novou 

finanční zátěž pro města a obce. Navrhujeme proto doplnit, jakým způsobem bude 

atestace příp. akreditace hrazena. 

Vysvětleno. 

 

Provozní informační systémy orgánů územních 

samosprávných celků nadále zůstanou mimo režim 

zákona o informačních systémech veřejné správy. Novela 

by tak neměla přinést náklady územním samosprávným 

celkům. 
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 22.5 

K čl. II  

 

Požadujeme doplnit důvodovou zprávu. 

Přizpůsobení informačních systémů jednotlivých orgánů veřejné správy, tedy 

i samospráv informační koncepci bude vyžadovat finanční náklady, proto 

požadujeme uvést, který subjekt bude tyto náklady hradit. 

Vysvětleno. 

 

Provozní informační systémy orgánů územních 

samosprávných celků nadále zůstanou mimo režim 

zákona o informačních systémech veřejné správy. Novela 

by tak neměla přinést náklady územním samosprávným 

celkům.  

 

S ohledem na vztažení režimu zákona č. 365/2000 Sb. 

pouze na čtyři typy provozních informačních systémů 

spravovaných státními orgány a vyloučení povinnosti 

atestace u těchto provozních informačních systémů 

předkladatel identifikoval pouze jednorázové 

administrativní náklady související s přizpůsobením 

provozních dokumentací těchto informačních systémů 

požadavkům stanoveným vyhláškou č. 529/2006 Sb., 

o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce 

a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení 

bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné 

správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních 

systémů veřejné správy), s aktualizací informační 

koncepce orgánu veřejné správy o tyto provozní 

informační systémy a zaevidováním těchto informačních 

systémů v informačním systému o informačních 

systémech veřejné správy a informačním systému 

o datových prvcích, přičemž tyto administrativní náklady 

by měly být pokryty ze stávajících rozpočtových 

prostředků a realizovány stávajícími personálními 

kapacitami dotčených správců. Výše uvedené bude 

doplněno do důvodové zprávy. 

 22.6 

K důvodové zprávě (Zhodnocení korupčních rizik)  

 

Navrhujeme vypustit odstavec: „Činnost Rady pro informační společnost, 

respektive kompetence vlády v oblasti informačních systémů veřejné správy 

představují záruku, aby nedocházelo k soustředění pravomocí u jednoho orgánu 

(Ministerstva vnitra).“ 

Uvedené tvrzení je sporné, vzhledem k tomu, že jako předseda je navrhován 

Ministr vnitra, který má kompetence pro oblast informačních systémů veřejné 

Akceptováno. 
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správy. Navíc se navrhuje, aby odborně, organizačně a technicky činnost rady 

zabezpečovalo Ministerstvo vnitra. 

Dále informační koncepci ČR bude zpracovávat Ministerstvo vnitra a v Radě 

pro informační společnost doporučovat ke schválení vládě. Navíc členy Rady má 

sice schvalovat vláda, ale opět na návrh předsedy Rady. 
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