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VI. 

 

TEXT NOVELIZOVANÉHO ZÁKONA V PLATNÉM ZNĚNÍ 

S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 
 

Změna zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 

 

§ 5 

 

Orgány veřejné správy 

 

(1) Orgány veřejné správy v rozsahu své zákonné působnosti provádějí výběr 

technických a programových prostředků a dalších produktů pro provoz jimi vytvářených 

a spravovaných informačních systémů veřejné správy; to neplatí, předpokládá-li informační 

koncepce České republiky užití produktu určitých vlastností. 

  

(2) Orgány veřejné správy jsou v rámci informačních systémů veřejné správy povinny 

 

a) spolupracovat s ministerstvem při plnění jeho úkolů podle § 4; 

  

b) předložit ministerstvu k vyjádření návrhy dokumentací programů obsahujících pořízení 

nebo technické zhodnocení informačních systémů veřejné správy vypracovaných podle 

zvláštního právního předpisu7a) s předpokládanou hodnotou přesahující částku 6 000 000 Kč 

bez daně z přidané hodnoty za kalendářní rok nebo částku 30 000 000 Kč bez daně z přidané 

hodnoty vynaložených za 5 let a investiční záměry akcí pořízení nebo technického 

zhodnocení informačních systémů veřejné správy s předpokládanou hodnotou přesahující 

částku 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty za kalendářní rok nebo částku 

30 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty vynaložených za 5 let; 

  

c) uveřejňovat číselníky, pokud jsou správci těchto číselníků a není zákonem stanoveno jinak, 

a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup a předávat ministerstvu údaje do informačního 

systému o datových prvcích v elektronické podobě, ve formě a s technickými náležitostmi 

stanovenými prováděcím právním předpisem; 

  

d) zajistit, aby vazby jimi spravovaného informačního systému veřejné správy s výjimkou 

provozního informačního systému uvedeného v § 1 odst. 4 písm. a) až d) na informační 

systémy veřejné správy jiného správce byly uskutečňovány prostřednictvím referenčního 

rozhraní s využitím datových prvků vyhlášených ministerstvem a vedených v informačním 

systému veřejné správy 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; 

  

e) zpřístupňovat ministerstvu v elektronické podobě, ve formě a s technickými náležitostmi 

stanovenými prováděcím právním předpisem, bez zbytečného odkladu informace o jimi 

spravovaném informačním systému veřejné správy a jím poskytovaných službách 

informačního systému veřejné správy a používaných datových prvcích, a to za účelem 

uveřejnění v informačním systému podle § 4 odst. 1 písm. h) a i), pokud zvláštní zákon 

nestanoví jinak9); zpřístupňovanými datovými prvky jsou rovněž provozní údaje, pokud jsou 

využity pro realizaci vazby podle písmene d); 
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f) postupovat při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby 

byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, 

aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním 

postižením. Formu uveřejnění informací stanoví prováděcí právní předpis; 

  

g) f) odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě stanovené ministerstvem, 

  

h) g) předložit ministerstvu k vyjádření projekty informačních systémů veřejné správy určené 

k výkonu státní správy s předpokládanou hodnotou přesahující částku 6 000 000 Kč bez daně 

z přidané hodnoty za kalendářní rok nebo částku 30 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty 

vynaložených za 5 let. 

 

(3) Ústřední správní úřady zveřejňují věstníky vydávané ve své působnosti na portálu 

veřejné správy. 

  

(4) V případech, kdy byla služba informačního systému veřejné správy poskytnuta 

pro zajišťování bezpečnosti České republiky, obrany České republiky, veřejné bezpečnosti, 

předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, zajišťování 

významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky anebo Evropské unie 

včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo ochrany subjektu údajů, a ten, komu byla 

služba informačního systému veřejné správy poskytnuta, písemně prohlásí, že zpřístupnění 

záznamu o jejím poskytnutí další osobě nebo její součásti by mohlo ohrozit zajištění účelu, 

pro který byla služba informačního systému veřejné správy poskytnuta, nelze po dobu trvání 

tohoto ohrožení záznam o jejím poskytnutí zpřístupnit. To neplatí pro zpřístupnění tohoto 

záznamu orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem využití 

služby informačního systému veřejné správy, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad 

zpracováním osobních údajů v rámci jeho působnosti. 

  

(5) Ten, kdo učinil prohlášení podle odstavce 4, je povinen správci informačního 

systému veřejné správy bez zbytečného odkladu oznámit, že pominuly důvody 

pro znepřístupnění záznamu. 

 

Zmocňovací ustanovení 

 

§ 12 

 

(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou 

  

a) technické a funkční náležitosti uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné 

správy prostřednictvím referenčního rozhraní podle § 4 odst. 1 písm. g), 

  

b) formu a technické náležitosti předávání údajů do informačního systému veřejné správy 

podle § 4 odst. 1 písm. h) a i), 

  

c) postupy ministerstva a orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových 

prvků v informačním systému o datových prvcích podle § 4 odst. 2 písm. d), 

  

d) formu uveřejňování informací, která zajistí, aby se s informacemi souvisejícími s výkonem 

veřejné správy uveřejňovanými způsobem umožňujícím dálkový přístup mohly v nezbytném 

rozsahu seznámit i osoby se zdravotním postižením podle § 5 odst. 2 písm. f), 
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e) d) požadavky na strukturu a obsah informační koncepce orgánu veřejné správy, postupy 

orgánů veřejné správy při jejím vytváření, vydávání, při vyhodnocování jejího dodržování 

a požadavky na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy podle § 5a 

odst. 2, 

  

f) e) požadavky na strukturu a obsah provozní dokumentace podle § 5a odst. 3 a na rozsah 

provozní dokumentace předkládané při atestaci podle § 5a odst. 4, 

  

g) f) postupy atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů 

veřejné správy podle § 6d odst. 1 písm. b), 

  

h) g) postupy atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních 

systémů veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní podle § 6d odst. 1 písm. b), 

  

i) h) seznam obecních úřadů, úřadů městských částí nebo městských obvodů územně 

členěných statutárních měst a úřadů městských částí hlavního města Prahy podle § 8a odst. 2 

písm. d). 

  

(2) Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí vydá vyhlášku 

k provedení § 8a odst. 2 písm. e). 

  

(3) Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v dohodě s ministerstvem 

stanoví vyhláškou 

  

a) způsob likvidace kopií dat a provozních údajů podle § 9e odst. 3, 

  

b) náležitosti protokolu o průběhu likvidace kopií dat a provozních údajů podle § 9e odst. 4. 
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