
IV.  
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 

A. OBECNÁ ČÁST 
 
1.  Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu 

k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Sdílení dat mezi orgány veřejné moci 
 
 Údaje potřebné k výkonu působnosti orgánů veřejné moci jsou kromě systémů spisové 
služby a listinných databází vedeny ve 4 základních registrech [základní registr obyvatel, 
základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci 
(tzv. registr osob), základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí a základní registr 
agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností 
(tzv. registr práv a povinností)] a v cca 4 300 agendových informačních systémech.  
 

Zatímco základní registry byly od počátku vytvářeny s cílem využít je napříč 
agendami, agendové informační systémy se naopak zřizují primárně pro podporu konkrétní 
agendy. Agendové informační systémy však v mnoha případech obsahují údaje, jež jsou 
potřebné k výkonu jiných agend. Na rozdíl od základních registrů, jejichž filozofie výstavby 
stojí na poskytování velkého objemu aktuálních údajů současně, agendové informační 
systémy obsahují např. historické údaje. Již stávající právní řád proto počítá s využitím údajů 
z agendových informačních systémů i pro výkon jiných agend, než pro kterou je agendový 
informační systém primárně zřízen a spravován (jedná se např. o informační systém evidence 
obyvatel, informační systém cizinců, evidenci občanských průkazů a informační systém 
datových schránek).  

 
V případě těch agendových informačních systémů, které jsou zřízeny zákonem, je 

využití v nich vedených údajů pro potřeby jiných agend řešeno právně stejným způsobem 
jako využití údajů vedených v základních registrech, tj. cestou určení orgánu veřejné moci, 
agendy a výčtu využitelných údajů v příslušném zákoně upravujícím danou jinou agendu.  

 
Většina agendových informačních systémů však není kreována zákonem a využití 

údajů v nich vedených pro výkon jiných agend se právně opírá o více či méně obecná 
ustanovení v obecných kompetenčních normách (např. § 27 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky), obecných procesních 
normách (např. § 8 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) i v zákonech upravujících 
konkrétní agendy, které řeší součinnost orgánů veřejné moci, vzájemné poskytování podkladů 
apod. Je pak do značné míry na subjektivním posouzení správce konkrétního agendového 
informačního systému, zda údaje ze systému na základě takových ustanovení poskytne 
pro výkon jiné agendy či nikoliv.  

 
Z výše uvedeného vyplývá disproporce v právních titulech pro využívání údajů 

vedených v agendových informačních systémech pro potřeby jiných agend. Část oprávnění je 
řešena rigorózním výčtem údajů, který má sice tu výhodu, že je zcela transparentní, na druhé 
straně je však neoperativní, neboť identifikuje-li praktická zkušenost s výkonem agendy 
potřebu využití i jiného údaje (neuvedeného ve výčtu), orgán veřejné moci získá k tomuto 
údaji přístup až po změně právní úpravy. Podstatná část oprávnění k využívání údajů však 
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vyplývá z obecných součinnostních ustanovení, z hlediska subjektů údajů je proto velmi 
nepřehledná a z pohledu orgánů veřejné moci, které mají oprávněný zájem na využití údajů 
z „cizích“ agendových informačních systémů, zatížená přílišným subjektivismem správců 
těchto systémů. 

  
V případě základních registrů obsahuje právní řád, konkrétně zákon č. 111/2009 Sb., 

o základních registrech, obecné pravidlo o přednostním využívání údajů v nich vedených 
před vyžadováním poskytnutí, respektive doložení takových údajů jejich subjekty (fyzickými 
či právnickými osobami). U agendových informačních systémů tomu tak není. Důvodem je 
mj. skutečnost, že pro údaje vedené v agendových informačních systémech není právně 
vytvořen obecný mechanismus odpovědnosti za jejich správnost, oprav nesprávných údajů 
a dočasných postupů v období mezi identifikací nesprávnosti údaje a opravou této 
nesprávnosti. Takový mechanismus právně i reálně existuje pouze ve vztahu ke skupině údajů 
vedených v základních registrech, kterou zákon o základních registrech označuje jako 
tzv. referenční údaje (jde právě o ony údaje, s nimiž je od počátku počítáno jako s údaji 
využitelnými napříč agendami). 

 
Nutno ovšem konstatovat, že i obecné pravidlo o přednostním využívání referenčních 

údajů obsažené v zákonu o základních registrech je v případě, když je agenda realizována 
cestou správního řízení, v konfliktu s ustanovením § 6 odst. 2 správního řádu. To totiž stanoví 
toliko prioritu využívání vlastních evidencí správního orgánu, a to ještě pouze na požádání 
podatele. Obecné pravidlo o přednostním využívání referenčních údajů je začasté eliminováno 
i zvláštní právní úpravou obsaženou v zákonech upravujících jednotlivé agendy, kdy je trváno 
na uvádění či dokladování údajů, které má ve skutečnosti veřejný sektor již k dispozici, nebo 
je jeho aplikace alespoň ztížena ne zcela optimální legislativní konstrukcí zákonů upravujících 
jednotlivé agendy (obvykle tím, že zákon obsahuje výčet údajů, které je nutno uvést či 
doložit, a teprve ve společných ustanoveních stanoví, že tomu tak být nemusí, jsou-li tyto 
údaje vedeny v informačních systémech veřejné správy, do nichž má příslušný orgán veřejné 
moci přístup, tj. dochází k záměně pravidla a výjimky z pravidla). 
 
Poskytování údajů z informačních systémů veřejné správy subjektům údajů 
 

Podle § 9 odst. 4 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 
a o změně některých dalších zákonů, je možné, aby si osoba, jež je držitelem prostředku 
pro elektronickou identifikaci, který umožňuje přístup se zaručenou identitou, obstarala 
s využitím tohoto prostředku výstup z informačního systému veřejné správy, který je 
neveřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem, který se jí přímo týká. Seznam informačních 
systémů veřejné správy, které umožňují obstarat si výstupy tímto způsobem, je zveřejněn 
na portálu veřejné správy.  

 
Uvedená právní úprava spočívá v decentralizovaném řešení obstarání si výstupu 

subjektem údajů, tj. subjekt údajů musí využívat aplikace správců příslušných informačních 
systémů veřejné správy. To samozřejmě vyžaduje, aby subjekt údajů pracoval s více 
různorodě pojatými aplikacemi, které je nutno vyhledat na různých internetových stránkách. 

  
Informování o službách orgánů veřejné moci a jejich formách a postupu při jejich 
poskytování  
 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, obsahuje ustanovení 
umožňující subjektům stojícím mimo veřejný sektor získat představu o službách, které 
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veřejný sektor poskytuje, a o příslušných procedurách. Orgány veřejné moci a další povinné 
subjekty mají ve svém sídle a ve svých úřadovnách na místě všeobecně přístupném a dále 
způsobem umožňujícím dálkový přístup (tj. na internetu) pro informování veřejnosti zveřejnit 
mj. postup, který musí dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání 
občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat. Při popisu postupu mají orgány 
veřejné moci respektovat osnovu stanovenou vyhláškou Ministerstva vnitra, to však není s to 
zabránit situaci, kdy ač půjde o postup v rámci téže agendy, jeho popis se bude orgán 
od orgánu lišit. 

 
Zákon o základních registrech počítá od počátku své existence s registrací všech agend 

vykonávaných orgány veřejné moci a vedením údajů o těchto agendách v registru práv 
a povinností. Každá agenda je v registru atomizována do činností a ty do jednotlivých úkonů 
orgánů veřejné moci. Od 1. července 2018 se předpokládá též vedení výčtu úkonů orgánů 
veřejné moci vykonávaných na žádost subjektu, který není orgánem veřejné moci, včetně 
formy úkonů a dále adresa pracoviště orgánu veřejné moci, které tyto úkony reálně vykonává. 
Nesporná výhoda tohoto aranžmá tkví v tom, že registraci agendy provádí ústřední správní 
úřad, do jehož působnosti daná agenda náleží, což zajištuje jednotu popisu agendy bez ohledu 
na množství orgánů veřejné moci, které ji vykonávají. Na druhé straně však nelze zabránit 
situaci, kdy popis agendy, respektive činností a úkonů v ní činěných obsažený v registru práv 
a povinností nebude odpovídat výše zmiňovanému popisu postupů zveřejněnému podle 
zákona o svobodném přístupu k informacím jednotlivými orgány veřejné moci. Z hlediska 
adresátů úkonů orgánů veřejné moci se pak jako nevýhoda jeví skutečnost, že se výčet úkonů 
spolu s jejich formou omezuje toliko na úkony činěné na žádost adresáta úkonu, 
tj. že absentují úkony, které jsou činěny z moci úřední, a jejich forma.  
 
Řízení vytváření a správy informačních systémů veřejné správy  
 
 Novela zákona o informačních systémech veřejné správy provedená s účinností 
od 1. července 2017 zákonem č. 104/2017 Sb., 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, reagující na 
přijetí tehdejší vládní strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy, vytvořila právní základ pro 
efektivnější centrální řízení tvorby a správy informačních systémů veřejné správy. 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, návrhy dokumentací 
programů obsahujících pořízení nebo technické zhodnocení státním orgánem spravovaných 
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 a investiční záměry akcí pořízení nebo 
technického zhodnocení takových informačních systémů veřejné správy podléhají posuzování 
Ministerstvem vnitra, případně vládou. Takřka dvouletá zkušenost z praxe ukazuje, že díky 
nastaveným hranicím „unikají“ z posuzování informační systémy veřejné správy poskytující 
významné portfolio služeb, což snižuje efektivitu centrálního řízení tvorby a správy 
informačních systémů veřejné správy. V praxi se, bohužel nikoliv ojediněle, vyskytují 
i případy, kdy vytvořený a do provozu uvedený infomační systém veřejné správy neodpovídá 
dokumentaci, ke které Ministerstvo vnitra zaujalo pozitivní stanovisko. 
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 Zákon o informačních systémech veřejné správy předpokládá evidenci všech 
informačních systémů veřejné správy podléhajících jeho režimu v informačním systému, 
který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních 
systémů veřejné správy (tzv. informační systém o informačních systémech veřejné správy), 
který spravuje Ministerstvo vnitra. Současně však institut registrace agendy podle zákona 
o základních registrech počítá s vedením údajů vedených nebo vytvářených v rámci konkrétní 
agendy a údajů využívaných pro potřeby výkonu konkrétní agendy ze základních registrů 
a agendových informačních systémů v registru práv a povinností (taktéž spravovaném 
Ministerstvem vnitra). Údaje o informačních systémech veřejné správy jsou tak vedeny 
ve dvou informačních systémech veřejné správy v gesci téhož ministerstva.  
  
 Z důvodu zajištění kompatibility informačních systémů veřejné správy s referenčním 
rozhraním, jehož prostřednictvím si mají jednotlivé informační systémy veřejné správy 
poskytovat své služby, předpokládá zákon o informačních systémech veřejné správy 
atestování informačních systémů veřejné správy atestačními středisky pro informační systémy 
veřejné správy. Realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy prostřednictvím 
referenčního rozhraní zákon o informačních systémech veřejné správy spojuje s využitím 
Ministerstvem vnitra vyhlášených a v jím spravovaném informačním systému o datových 
prvcích vedených datových prvcích. Z hlediska realizovatelnosti vazeb je však rozhodující 
skutečná kompatibilita informačního systému veřejné správy s referenčním rozhraním, již si 
může Ministerstvo vnitra jako správce referenčního rozhraní snadno ověřit samo reálnou 
funkčností vazby bez nutnosti zapojení atestačního střediska. Vedení datových prvků 
v samostatném informačním systému veřejné správy spravovaném Ministerstvem vnitra, jsou-
li, jak již bylo uvedeno výše, další údaje o informačních systémech veřejné správy týmž 
ministerstvem vedeny v registru práv a povinností, je sporné.    
 
Informování o platnosti osobních dokladů  
 
 Občanský průkaz, cestovní doklad a řidičský průkaz, které představují klíčové osobní 
doklady, jimiž fyzická osoba prokazuje svou totožnost, eventuálně dispozici některými právy, 
mají omezenou platnost.  
 

V případě občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním 
elektronickým čipem je zákonem č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, stanovena 
platnost 35, 10 nebo 5 let, v případě občanského průkazu bez strojově čitelných údajů pak 6, 3 
nebo 1 měsíc. Údaj o době platnosti je vyznačen jednak na samotném občanském průkazu 
(v případě občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým 
čipem v klasické textové podobě na „těle“ průkazu a dále ve strojově čitelné zóně), jednak je 
veden v informačním systému evidence občanských průkazů, který je informačním systémem 
veřejné správy. 

 
Pokud jde o cestovní doklady, příslušná právní úprava, zákon č. 329/1999 Sb., 

o cestovních dokladech, rozlišuje mezi územní a časovou platností. Nejrozšířenější cestovní 
doklady, cestovní pas, diplomatický pas a služební pas, se vydávají s územní platností 
do všech států světa a s dobou platnosti 10 nebo 5 let. Další typ cestovního dokladu, cestovní 
průkaz, má omezenou územní platnost a je vydáván nejvýš na dobu 6 měsíců. Všechny 
uvedené cestovní doklady mají na „těle“ průkazu uveden údaj o časové platnosti, tentýž údaj 
se pak rovněž vede v informačním systému evidence cestovních dokladů, respektive 
v informačním systému evidence diplomatických a služebních pasů, které jsou, podobně jako 
informační systém evidence občanských průkazů, informačními systémy veřejné správy. 
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Konečně platnost řidičského průkazu je zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu 
na  pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), 
stanovena na 10 nebo 5 let. Údaj o platnosti je uveden na řidičském průkazu, současně je 
veden v registru řidičů a v centrálním registru řidičů (opět se jedná o informační systémy 
veřejné správy). 

 
Držitel uvedených osobních dokladů tedy zjišťuje platnost dokladu přímo z obsahu 

dokladu. Vydavatel dokladů ani jiný orgán veřejné moci však neposkytuje službu notifikace 
blížícího se konce platnosti osobního dokladu. 

 
Ověřování podpisů 
 
 Právní úprava legalizace, tj. autoritativního ověřování podpisu, zákon č. 21/2006 Sb., 
o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně 
některých zákonů (zákon o ověřování), a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti 
(notářský řád), implicitně předpokládají toliko ověřování vlastnoručního podpisu, jakkoliv 
oba zákony používají pojem „podpis“ bez bližšího upřesnění. Totéž platí pro obdobný institut 
kreovaný v zákoně č. 85/1996 Sb., o advokacii, prohlášení o pravosti podpisu. V případě 
zákona o ověřování je aktuálně usilováno o překonání interpretačních sporů stran toho, zda 
předmětem legalizace může být i elektronický podpis, explicitní výlukou elektronického 
podpisu z legalizace (sněmovním tiskem č. 301). 
 
 Implicitní obecná zápověď legalizace elektronického podpisu byla v minulosti ad hoc 
prolamována fikcí rovnosti některých vyšších forem elektronického podpisu s úředně 
ověřeným vlastnoručním podpisem (např. v zákonu č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů), od této fikce se však upouští, neboť po přijetí 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 
o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na 
vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES nelze požadovat, aby certifikát pro 
elektronický podpis obsahoval jednoznačný identifikátor podepisující osoby. To pak 
znemožňuje bez jakékoliv pochybnosti a bez nutnosti složitého ověřování spojit elektronický 
podpis s jedinou osobou. 
 
 Stávající právní úprava tak vylučuje možnost využít elektronické formy dokumentu 
tam, kde právní úprava vyžaduje, aby podpis úkonu či právního jednání byl úředně ověřen. 
 
 Navzdory problematickým aspektům rozebraným výše není právní úprava sdílení dat 
mezi orgány veřejné moci, poskytování údajů z informačních systémů veřejné správy 
subjektům údajů, informování o službách orgánů veřejné moci a jejich formách a postupu 
při jejich poskytování, řízení vytváření a správy informačních systémů veřejné správy, 
informování o platnosti osobních dokladů a ověřování podpisů diskriminační, ani nemá dopad 
na rovnost mužů a žen. 
 
2.  Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku a odůvodnění jejích 

hlavních principů, včetně dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 
 Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné 
moci zahrnuje novely 159 právních předpisů. Je reakcí na nedostatky rozebrané v předchozím 
bodu obecné části důvodové zprávy, které nelze řešit jinak než legislativním zásahem. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBC6EB4CS)



 

6 
 

 

 K navrhovaným změnám v jednotlivých dotčených oblastech lze uvést následující: 
 
Sdílení dat mezi orgány veřejné moci 
  

Navrhuje se odstranit dosavadní různorodé právní tituly pro využívání údajů 
ze základních registrů a agendových informačních systémů pro výkon agend. Nově nebudou 
právním titulem ani ustanovení zákonů upravujících jednotlivé agendy obsahující výčet 
orgánů veřejné moci, informačních systémů veřejné správy a v nich vedených využitelných 
údajů, ani obecná ustanovení obecných kompetenčních norem, obecných procesních norem či 
zákonů upravujících jednotlivé agendy o součinnosti, spolupráci, poskytování podkladů či 
informací. Oprávnění jednotlivých orgánů veřejné moci k čerpání údajů ze základních registrů 
a agendových informačních systémů se bude nově odvíjet od registrace agendy v registru práv 
a povinností a registrace působnosti konkrétního orgánu veřejné moci v agendě, což již jsou 
funkční instituty. Ústřední správní úřad ohlašující agendu (gestor agendy) vyhodnotí, které 
údaje ze kterých informačních systémů veřejné správy bude potřeba pro výkon jím 
ohlašované agendy využívat. Množina těchto údajů bude v rámci procesu ohlášení agendy 
předána Ministerstvu vnitra, které je podle stávajícího znění zákona o základních registrech 
orgánem veřejné moci provádějícím registraci všech agend a tato pozice mu bude zachována. 
Ministerstvo vnitra z titulu ústředního správního úřadu pověřeného koordinací organizace 
a výkonu veřejné správy (§ 12 odst. 3 zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních 
orgánů státní správy České republiky) posoudí potřebnost navrhovaných údajů a v případě 
nutnosti navrhne redukci či naopak rozšíření. Nebude-li ohlašovatel agendy s touto modifikací 
souhlasit, rozhodne v případě těch ohlašovatelů, kteří jsou podřízeni vládě, o konečném 
rozsahu údajů vláda jako vrcholný orgán moci výkonné a subjekt odpovědný Poslanecké 
sněmovně mj. za výkon veřejné správy, a to s využitím stanoviska Úřadu pro ochranu 
osobních údajů. V případě ostatních ohlašovatelů agend bude množina údajů stanovena podle 
stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů, které tento úřad před jeho předáním 
Ministerstvu vnitra s ohlašovatelem agendy projedná.  

 
Kromě jednoty právních titulů pro využívání údajů, toto řešení zajistí jednotný 

a transparentní postup při vymezení množiny využitelných údajů, díky veřejnosti registru práv 
a povinností a publikaci těchto údajů na portálu veřejné správy si každý bude moci zjistit, jaké 
údaje z jakých informačních systémů veřejné správy jsou v jednotlivých agendách využívány 
(doposud tak lze učinit pouze ve vztahu k informačním systémům veřejné správy zřízeným 
zákonem a v ostatních případech je nutno žádat o příslušné informace jednotlivé správce) 
a zákony nebudou nadále zatěžovány rozsáhlými technicistními ustanoveními stran využívání 
údajů. Stávající legislativně-technická praxe de facto ani neumožnuje rozšíření sdílení údajů 
vedených v různých informačních systémech veřejné správy, neboť již tak rozsáhlá 
ustanovení zákonů regulující využívání údajů by bylo nutno znásobit doplněním dalších 
v úvahu připadajících informačních systémů veřejné správy. Tato praxe představuje překážku 
i nevyhnutelné centralizaci informačních systémů veřejné správy, neboť sloučení 
informačních systémů veřejné správy, které poskytují v nich vedené údaje více agendám je 
podmíněno provedením změn nejen v zákonech, které tyto systémy zřizují, nýbrž 
i v zákonech, které upravují jiné agendy, v nichž se s využitím těchto informačních systémů 
veřejné správy počítá. Nutno podotknout, že výčtová metoda využívání údajů z různých 
databází obdobná té, která byla doposud využívána v právním řádu České republiky, nebyla 
v legislativní praxi jiných států identifikována.    

 
S navrhovanou změnou se pojí změna 156 právních předpisů, jejichž součást tvoří 

ustanovení s výčtem údajů, které mohou orgány veřejné moci využívat pro výkon své agendy 
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z informačních systémů veřejné správy. Ustanovení o využívání údajů ze základních registrů 
a agendových informačních systémů budou v jednotlivých agendových zákonech zrušena.  

 
Cestou přechodných ustanovení k zákonu o základních registrech bude nicméně 

zabezpečeno, že orgánům veřejné moci bude zachována kompetence využívat údaje 
z informačních systémů veřejné správy v rozsahu stanoveném zrušenými ustanoveními 
zákonů upravujících jednotlivé agendy, a to až do okamžiku, kdy ohlašovatel agendy dospěje 
k závěru, že je nutno rozsah modifikovat. Po této modifikaci bude orgán veřejné moci 
využívat údaje z informačních systémů veřejné správy v rozsahu stanoveném v registru práv 
a povinností.   

 
Další navrhovanou změnou, kterou se má zefektivnit sdílení dat mezi orgány veřejné 

moci, je jednak rozšíření tzv. referenčních údajů vedených v základním registru obyvatel 
o údaje spjaté s fyzickými osobami, po nichž v mnoha agendách existuje poptávka (jedná se 
o rodné příjmení, pohlaví, svéprávnost a rodinný stav), jednak možnost zreferenčnění 
některých údajů vedených v agendových informačních systémech. Jde-li o druhou možnost, 
navrhovaná právní úprava vychází z předpokladu, že existují další údaje obsažené 
v agendových informačních systémech, které jsou svým významem natolik zásadního 
charakteru, že by i u nich měla platit presumpce správnosti a další pravidla zákona 
o základních registrech vztahující se k referenčním údajům. Rozhodnutí, které údaje 
z agendového informačního systému budou považovány za referenční, bude ponecháno 
na správci informačního systému veřejné správy. Důvodem je fakt, že množina agendových 
informačních systémů i jejich správců je na rozdíl od množiny základních registrů a jejich 
správců podstatně různorodější. Aby byl údaj vedený v agendovém informačním systému 
označen za referenční údaj, je třeba, aby správce agendového informačního systému, 
respektive samotný agendový informační systém splňoval některé podmínky, které v zásadě 
vycházejí z podmínek vlastních základním registrům. Posouzení splnění těchto podmínek 
bude na Ministerstvu vnitra jakožto ústředním správním úřadu pro informační systémy 
veřejné správy. Správce agendového informačního systému bude moci určit některé údaje 
referenčními jak z vlastní iniciativy, tak i na popud jiného orgánu veřejné moci. Tomuto 
požadavku však s ohledem na to, že za informační systém veřejné správy je primárně 
odpovědný on sám, nemusí vyhovět. Pouze v případě správců agendových informačních 
systémů, kteří jsou podřízeni vládě, se konstruuje možnost vlády autoritativně nařídit správci, 
aby některé údaje jako referenční označil. Aktuálními „kandidáty“ na zreferenčnění jsou 
datum skončení platnosti občanského průkazu, cestovního dokladu a řidičského průkazu, série 
a číslo řidičského průkazu a příslušnost ke zdravotní pojišťovně.  

 
Poskytování údajů z informačních systémů veřejné správy subjektům údajů 
 

Dosavadní uživatelskou nepřívětivost decentralizovaného řešení obstarání si výstupu 
subjektem údajů cestou aplikací správců příslušných informačních systémů veřejné správy se 
navrhuje odstranit paralelní možností využít k obstarání si výstupu portálu veřejné správy. 
Vzhledem k tomu, že účelem portálu veřejné správy je zajistit komunikaci extraneů 
s veřejnými orgány (tj. státními orgány, orgány územního samosprávného celku nebo orgány 
veřejné moci, které nejsou státním orgánem ani orgánem územního samosprávného celku), lze 
takové řešení považovat za optimální.  
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Informování o službách orgánů veřejné moci a jejich formách a postupu při jejich 
poskytování 

 
Navrhuje se, aby zdrojem informací o službách orgánů veřejné moci a jejich formách 

a postupu při jejich poskytování byl registr práv a povinností. V něm obsažený popis úkonů 
orgánů veřejné moci zpracovaný pro jednotlivé agendy příslušnými ústředními správními 
úřady (tzv. katalog služeb orgánů veřejné moci) pak jednotlivé orgány veřejné moci zveřejní 
ve svém sídle a ve svých úřadovnách na místě všeobecně přístupném a dále způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Nebudou tak muset popis připravovat samy, neboť ten bude 
zpracován centrálně. To současně zajistí jeho jednotu. Odstraní se i duplicita právní úpravy. 

 
Současně bude katalog služeb orgánů veřejné moci rozšířen i o popis úkonů činěných 

vůči subjektům, které nejsou orgány veřejné moci, z moci úřední, čímž se katalog stane 
z hlediska adresátů těchto úkonů komplexním přehledem úkonů, s nimiž mohou být tito 
adresáti v jednotlivých životních situacích konfrontováni. 
 
Řízení vytváření a správy informačních systémů veřejné správy 

 
Zvýšení efektivity centrálního řízení tvorby a správy informačních systémů veřejné 

správy se v první řadě navrhuje provést cestou snížení hranice hodnoty informačních systémů 
veřejné správy, která determinuje, zda systém podléhá režimu posuzování podle zákona 
o informačních systémech veřejné správy, na 1 milion Kč. V případě informačních systémů 
veřejné správy, které své služby poskytují i fyzickým nebo právnickým osobám a je 
presumováno využití alespoň 5 000 uživateli (obvykle různé portály), se pak navrhuje hranici 
zcela odstranit, tudíž by posuzování měly podléhat všechny tyto systémy. 

 
 Dále se navrhuje stanovit povinnost orgánů veřejné moci předložit Ministerstvu vnitra 
před zahájením poskytování služby informačního systému veřejné správy informačním 
systémem veřejné správy (tj. před zprovozněním služby), jehož hodnota činí alespoň 1 milion 
Kč nebo jehož služby mají být poskytovány fyzickým nebo právnickým osobám anebo 
kdykoliv na žádost ministerstva provozní dokumentaci takového systému k posouzení, zda 
systém splňuje požadavky kladené na něj právními předpisy, informační koncepcí orgánu 
veřejné správy a provozní dokumentací a jde-li o informační systém veřejné správy 
spravovaný orgánem veřejné správy, pro něhož jsou závazná usnesení vlády, rovněž 
informační koncepcí České republiky a jinými usneseními vlády. V případě, že Ministerstvo 
vnitra zjistí nesrovnalosti, využije již v zákoně o informačních systémech veřejné správy 
zavedeného institutu požadavku nápravy nedostatků. V krajním případě Ministerstvo vnitra 
o nedostatcích informuje vládu. 

 
Vedení údajů o infomačních systémech veřejné správy v informačním systému 

o informačních systémech veřejné správy, informačním systému o datových prvcích a registru 
práv a povinností bude v souladu s dlouhodobým záměrem Ministerstva vnitra nahrazeno 
vedením všech těchto údajů v registru práv a povinností a převedením funkcionalit 
informačního systému o informačních systémech veřejné správy a informačního systému 
o datových prvcích pod zákonem o informačních systémech veřejné správy již kreované 
referenční rozhraní, které je nyní reprezentováno informačním systémem základních registrů 
a obecným rozhraním informačních systémů veřejné správy, tzv. „eGON Service Bus“.  
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Informování o platnosti osobních dokladů 
 
V zákoně o občanských průkazech, zákoně o cestovních dokladech a zákoně 

o silničním provozu se navrhuje založit právo držitele příslušného osobního dokladu obdržet 
na požádání na jím zvolenou adresu elektronické pošty či na telefonní číslo pro veřejnou 
mobilní telefonní síť oznámení o blížícím se dni pozbytí platnosti dokladu. Technologicky 
bude oznámení zabezpečeno aplikací Ministerstva vnitra, kterou bude v budoucnu možno 
využít i k notifikaci blížícího se dne pozbytí platnosti jiných dokladů. 

 
Ověřování podpisů 
 
 Navrhovaná úprava zákona o ověřování by měla nově umožnit legalizaci 
elektronického podpisu. To zajistí, že úkony nebo právní jednání, u nichž příslušná právní 
úprava vyžadovala legalizaci podpisu, budou moci být obsaženy i v dokumentech 
v elektronické podobě.  
 
 Navrhované modifikace právní úpravy sdílení dat mezi orgány veřejné moci, 
poskytování údajů z informačních systémů veřejné správy subjektům údajů, informování 
o službách orgánů veřejné moci a jejich formách a postupu při jejich poskytování, řízení 
vytváření a správy informačních systémů veřejné správy, informování o platnosti osobních 
dokladů a ověřování podpisů není diskriminační, ani nemá dopad na rovnost mužů a žen. 
 
3.  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky  
 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 
Z právních předpisů tvořících ústavní pořádek České republiky se na oblast, která má být 
upravena navrhovanou právní úpravou, vztahuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České 
republiky (čl. 2 odst. 3 a čl. 79 odst. 1) a usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., 
o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České 
republiky (čl. 2 odst. 2). Požadavky čl. 2 odst. 3 a čl. 79 odst. 1 Ústavy České republiky a čl. 2 
odst. 2 Listiny základních práv a svobod naplňuje navrhovaná právní úprava založením 
kompetencí Ministerstva vnitra v oblasti informačních systémů veřejné správy. 
 

Ze zákona o informačních systémech veřejné správy se sice vyjímá kompetence 
Ministerstva vnitra týkající se vytváření a spravování informačního systému o informačních 
systémech veřejné správy a informačního systému o datových prvcích, dotčená ustanovení 
Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod jsou však naplněna § 12 odst. 6 
zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, podle 
kterého plní Ministerstvo vnitra koordinační úlohu pro informační a komunikační technologie. 
Ustanovení § 49 odst. 1 zákona o základních registrech pak Ministerstvu vnitra přiznává 
postavení správce registru práv a povinností. 

 
Lze tedy konstatovat soulad navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky. Návrh zákona respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky a není 
v rozporu s nálezy Ústavního soudu. 
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4. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie  

 
Návrh zákona nezapracovává do českého právního řádu právo Evropské unie. 
 

  Navrhovaná právní úprava není technickým předpisem ve smyslu směrnice 
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu 
při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti (dále jen „směrnice“). Uvedená směrnice se vztahuje na návrhy právních 
předpisů, mezi něž patří technické specifikace a jiné požadavky nebo předpisy pro služby 
včetně příslušných správních předpisů, jakož i na právní předpisy zakazující výrobu, dovoz, 
prodej nebo používání určitého výrobku nebo zakazující poskytování nebo využívání určité 
služby nebo usazování poskytovatele služeb. Pokud jde o služby, směrnice se uplatní pouze 
vůči službám informační společnosti, které jsou definovány jako jakékoli služby poskytované 
za úplatu, na dálku, elektronicky a na individuální žádost příjemce služeb. Žádná ze změn, 
která je v navrhovaném zákoně obsažena, nenaplňuje definici služby podle směrnice ve všech 
bodech (zejména absentuje podmínka, že služba se poskytuje za úplatu). 
 

Návrh zákona je v souladu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými 
právními zásadami práva Evropské unie, zejména se zásadou právní jistoty, proporcionality 
a zákazem diskriminace.  
 
5. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž 

je Česká republika vázána 
 

Na navrhovanou právní úpravu se mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika 
vázána, nevztahují. 
 
6. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky 
a sociální dopady 

 
Portál veřejné správy má umožnit subjektu údajů s využitím prostředku 

pro elektronickou identifikaci, který umožňuje přístup se zaručenou identitou, obstarat si 
výstup z informačního systému veřejné správy. Z tohoto důvodu musí dojít k propojení 
portálu veřejné správy s jednotlivými informačními systémy veřejné správy, přičemž se 
řádově jedná o desítky informačních systémů veřejné správy. Pro propojení informačních 
systémů veřejné správy s portálem veřejné správy lze zvolit jeden z informačních systémů 
veřejné správy, který je součástí referenčního rozhraní (informační systém základních 
registrů, informační systém sdílené služby), nebo vybrané aplikační rozhraní v rámci 
Centrálního místa služeb 2.0. Dle zvoleného způsobu se výše nákladů na napojení vybraného 
informačního systému veřejné správy na portál veřejné správy pohybuje v rozmezí stovek 
tisíc Kč. Pokud se do celkové částky zahrne i testování, případné úpravy a schvalování 
nových datových prvků, kontextů atd., obstarávání a poskytování výstupů prostřednictvím 
portálu veřejné správy bude představovat investici ve výši cca 20 milionů Kč. 
 

V souvislosti s rozšířením množiny údajů vedených v tzv. katalogu služeb orgánů 
veřejné moci, kdy žádoucím stavem je zahrnout je do procesu ohlášení agendy v registru práv 
a povinností, bude nutné implementovat nové uživatelské prostředí a rozšířit množství 
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definovaných atributů v rámci registru práv a povinností (konkrétně rozšíření funkcionalit 
agendového informačního systému registru práv a povinností). Uvedené rozšíření registru 
práv a povinností umožní ohlašovatelům agend vedle správy úkonů orgánů veřejné moci 
vykonávaných v rámci agendy též realizaci nově stanovené povinnosti vkládat k výčtu úkonů 
orgánů veřejné moci vykonávaných v rámci agendy, které byly do zákona vloženy zákonem 
č. 251/2017 Sb., i popisy těchto úkonů stanovené osnovou, kterou upraví příslušná vyhláška. 
Zvýšení množství informací evidovaných v registru práv a povinností bude nutné zohlednit 
i z pohledu IT architektury a funkcí systémů, kdy některé dosavadní procesy bude nutné řešit 
modifikovaným způsobem. V rámci procesu ohlášení agendy v registru práv a povinností 
současně přibude agenda „kontroly“ dat. K tomuto účelu má Ministerstvo vnitra v plánu 
vypracovat rozsáhlou metodiku tak, aby ohlašovatelé agend nebyli nad míru zatěžováni, 
a nedocházelo tak nežádoucím průtahům v procesu ohlašování agend. 

 
Výše uvedené bude eskalovat finanční náklady, které lze označit jako náklady 

personální a náklady investiční. Investiční náklady na rozšíření funkcionalit registru práv 
a povinností představují jednorázovou investici 10 milionů Kč. Personální náklady spočívají 
ve zřízení 3 systemizovaných služebních míst, čímž dojde k navýšení mzdových nákladů. Tři 
státní zaměstnanci ve 14. platové třídě budou zařazeni do oboru služby 28. informační 
a komunikační technologie. Primární činností státních zaměstnanců by byla podpora 
ústředním správním úřadům při ohlašování agend v jejich rozšířené podobě, tedy zajišťování 
výkonu funkce věcného správce registru práv a povinností podle § 48 až § 57 zákona 
o základních registrech, zejména: 

 
a) komunikace a koordinace s uživateli informačního systému při sběru, zpracování 

a výdeji údajů a tvorbou příslušné metodiky, 
 
b) komunikace a koordinace s provozovatelem informačního systému za účelem 

zajištění jeho provozu, 
 
c) plánování rozvoje a zadávání požadavků na rozvoj technických a programových 

prostředků registru práv a povinností včetně plánování finančního zabezpečení těchto 
požadavků, 

 
d) plnění funkce věcného správce registru práv a povinností a zabezpečení registrace 

agend orgánů veřejné správy a registrace orgánů veřejné moci pro výkon agendy, 
 
e) údržba architektonických modelů informačních systémů podporujících registr práv 

a povinností. 
 
Personální náklady na 3 systemizovaná služební místa zařazená ve 14. platové třídě 

budou v souhrnu činit 2 448 360 Kč ročně. 
 
V souvislosti s  navrhovaným rozšířením množiny sdílených dat mezi jednotlivými 

agendovými informačními systémy navzájem, správy oprávnění přístupu k datům a dalších 
činností, bude třeba zajistit rozšíření funkcionalit a kapacity informačního systému sdílené 
služby jako součásti referenčního rozhraní, a k jejich řízení zajistit též obdobné rozšíření 
funkcionalit na straně registru práv a povinností. Vzájemné propojení agendových 
informačních systémů prostřednictvím informačního systému sdílené služby bude 
představovat významné navýšení objemu sdílených dat, s čímž souvisí potřeba jejich rychlého 
a bezchybného předávání. Zvýšení objemu předávaných dat bude nutné zohlednit z pohledu 
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IT architektury a funkcí systémů, kdy dosavadní procesy bude nutné řešit modifikovaným 
způsobem. Náklady na potřebný rozvoj informačního systému sdílené služby představují 
jednorázovou investici 50 milionů Kč. Vedle takto vymezených nákladů na rozšíření 
funkcionalit informačního systému sdílené služby je třeba zohlednit obdobně náklady 
na samotné napojení agendových informačních systémů na referenční rozhraní prezentované 
informačním systémem sdílené služby. V prvních fázích lze důvodně předpokládat napojení 
těch agendových informačních systémů, jež vedou údaje zásadního charakteru, u nichž lze 
očekávat vysokou potřebu orgánů veřejné moci tyto využívat pro výkon vlastních agend. 
Na základě zkušeností s obdobnými činnostmi lze stanovit náklady na připojení jednoho 
agendového informačního systému na max. 1,5 milionu Kč. Při očekávaném připojení cca 
40 agendových informačních systémů lze souhrnné náklady odhadnout ve výši nepřesahující 
60 milionů Kč. 

 
Vedle rozšíření funkcionalit a kapacity informačního systému sdílené služby a potřeby 

napojení jednotlivých agendových informačních systémů si rozšíření množiny referenčních 
údajů, a jejich sdílení mezi jednotlivými agendovými informačními systémy, správy 
oprávnění přístupu k datům a další související činnosti, vyžádá modifikaci funkcionalit 
na straně registru práv a povinností za účelem řízení a kontroly přístupů ke sdíleným údajům. 
Tento rozvoj bude spočívat v implementaci nové funkcionality ve formě vytvoření ucelené 
„matice“ sdílení informací mezi orgány veřejné moci prostřednictvím informačních systémů 
veřejné správy v závislosti na ohlášení agendy v registru práv a povinností. Výše uvedené 
bude eskalovat finanční náklady, které lze označit jako náklady personální a náklady 
investiční. Investiční náklady na potřebný rozvoj registru práv a povinností představují 
jednorázovou investici ve výši 20 milionů Kč. Z důvodu kontroly správnosti realizace vazeb 
mezi okruhem agendových informačních systémů, do nichž je ze strany ohlašovatelů agend 
vyžadován v rámci ohlášení agendy přístup, kdy za tímto účelem bude Ministerstvo vnitra 
vydávat vyjádření ke každému ohlášení agendy, přičemž se jedná o činnosti vyžadující 
personální a organizační opatření, bude pro potřebu modifikace registru práv a povinností 
v tomto ohledu vyžadováno zřízení 2 systemizovaných služebních míst, čímž dojde 
k navýšení mzdových nákladů. Dva státní zaměstnanci ve 14. platové třídě budou zařazeni 
do oboru služby 28. informační a komunikační technologie. Personální náklady 
na 2 systemizovaná služební místa zařazená ve 14. platové třídě budou v souhrnu činit 
1 632 240 Kč ročně. 

 
Se zrušením výčtu údajů využívaných orgány veřejné moci ze základních registrů 

a agendových informačních systémů, které jsou v českém právním řádu obsaženy v desítkách 
právních předpisů, nejsou spojeny žádné finanční náklady.  

 
Jde-li o ukončení činnosti informačního systému o informačních systémech veřejné 

správy a informačního systému o datových prvcích, navrhovaná právní úprava nezavádí nové 
činnosti, které by kladly nové požadavky na státní rozpočet, dochází pouze k převedení 
funkcionalit těchto informačních systémů veřejné správy pod registr práv a povinností. 
S předmětnou změnou proto nejsou spojeny ani požadavky na navýšení personálních kapacit, 
objemu prostředků na platy či dodatečné požadavky na navýšení prostředků na jiné výdaje 
než jsou platy. 

 
Naopak modifikace rozsahu informačních systémů veřejné správy, které budou 

podléhat posuzování ze strany Ministerstva vnitra, si bude vyžadovat vytvoření 
3 systemizovaných služebních míst, čímž dojde k navýšení mzdových nákladů. Tři státní 
zaměstnanci ve 14. platové třídě budou zařazeni do oboru služby 28. informační 
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a komunikační technologie. Personální náklady na 3 systemizovaná služební místa zařazená 
ve 14. platové třídě budou v souhrnu činit 2 448 360 Kč ročně. 

 
Předkládaná právní úprava nemá žádné negativní dopady na podnikatelské prostředí 

ani na sociální oblast. 
 

7.  Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

 
S ohledem na ukončení činnosti informačního systému o informačních systémech 

veřejné správy bude výčet a popis informačních systémů veřejné správy, jichž je orgán 
veřejné moci správcem, nově veden v registru práv a povinností. Nebude docházet k novému 
zpracování osobních údajů, neboť ty jsou nyní zpracovávány na základě zákona 
o informačních systémech veřejné správy a vyhlášky 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) právě v informačním 
systému o informačních systémech veřejné správy. 

 
Se zákonem o informačních systémech veřejné správy se pojí rovněž možnost 

obstarání si výstupů z některých informačních systémů veřejné správy přímo na portálu 
veřejné správy. Vzhledem k tomu, že portál veřejné správy „pouze“ zprostředkuje službu 
orgánů veřejné správy spočívající ve výdeji výstupů držitelům prostředků pro elektronickou 
identifikaci, které umožňují přístup se zaručenou identitou, nebude docházet z jeho strany 
v tomto ohledu k dalšímu zpracování osobních údajů.   

 
Osobní údaje, které se o fyzických osobách povedou v registru práv a povinností, 

budou zpracovávány na základě právního důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. za účelem splnění právní 
povinnosti, která se na správce vztahuje. Právní povinností, kterou bude v tomto případě 
správce osobních údajů plnit, je evidence údajů o informačních systémech veřejné správy, jež 
budou vedeny na základě zákona a prováděcího právního předpisu. 

 
V registru práv a povinností budou v souvislosti s evidencí informačních systémů 

veřejné správy vedeny tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty 
a telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť kontaktní osoby správce a provozovatele 
informačního systému veřejné správy, a dále jméno, příjmení, adresa elektronické pošty 
a funkce osoby, která učinila předání údajů do registru práv a povinností. Uvedené údaje bude 
možné označit za neveřejné, aby se zabránilo přístupu k těmto osobním údajů ze strany 
ostatních uživatelů registru práv a povinností. Správce osobních údajů bude popsané osobní 
údaje zpracovávat toliko ke stanovenému účelu, kterým je evidence údajů o informačních 
systémech veřejné správy. Správce osobních údajů zavede taková technická a organizační 
opatření, aby bylo zpracování osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů. Tyto osobní údaje se povedou pouze v registru práv a povinností.  

 
Správce osobních údajů, tj. orgán veřejné moci, který je správcem informačního 

systému veřejné správy, má oprávněný zájem na zpracování osobních údajů 
ve výše uvedeném rozsahu, neboť je editorem výčtu a popisu informačních systémů veřejné 
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správy, jichž je správcem, které se do registru práv a povinností zapisují. Správce osobních 
údajů (orgán veřejné moci) proto musí disponovat kontaktními údaji osob, které tyto 
informace editují nebo správce či provozovatele informačního systému veřejné správy 
zastupují. Předmětné zpracování osobních údajů je možné z hlediska zákona považovat 
za nezbytné a vzhledem k rozsahu osobních údajů rovněž za přiměřené. 

 
Registr práv a povinností náleží do oblasti působnosti zákona č. 181/2014 Sb., 

o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické 
bezpečnosti). Podle tohoto zákona jsou přijata relevantní bezpečností opatření, která se týkají 
zabezpečení informací, a tedy i osobních údajů. 

 
Pro využívání osobních údajů ze základních registrů a agendových informačních 

systémů se nově namísto výslovně stanovené položkové skladby osobních údajů, vymezené 
v jednotlivých zákonech, navrhuje využívání osobních údajů v rámci agendy jako takové 
a v rozsahu registrace této agendy. Rozsah osobních údajů tak již nebude explicitně stanoven 
zákony upravujícími jednotlivé agendy, ale bude stanoven ohlašovateli agend při registraci 
agendy, v rámci které budou osobní údaje zpracovávány. Konkrétní rozsah osobních údajů 
určí při registraci agendy ohlašovatel agendy. Právním titulem pro zpracování osobních údajů 
bude i nadále zákon upravující agendu, neboť ten správci stanoví povinnost k výkonu agendy, 
jejíž neodmyslitelnou součástí je zpracování osobních údajů. Na základě zákona dojde 
k ohlášení agendy včetně uvedení rozsahu osobních údajů nezbytného pro plnění právní 
povinnosti. 

 
Využívání osobních údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů 

je zpracováním osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 
Zpracování je zákonné, neboť je prováděno při výkonu veřejné moci, kterým je správce 
pověřen, a zároveň je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce. Zpracování osobních 
údajů ve formě jejich využití ze základního registru nebo agendového informačního systému 
bude mít právní základ přímo v zákoně o základních registrech a nepřímo v  zákonech 
upravujících konkrétní agendu. Tato změna by neměla mít vliv na zajištění bezpečnosti 
zpracování osobních údajů, neboť systém zpracování a odpovědnosti za zpracování osobních 
údajů zůstává nezměněn. Dále se navrhuje doplnění ustanovení, které výslovně dává 
Ministerstvu vnitra povinnost informovat Úřad pro ochranu osobních údajů, má-li důvodnou 
pochybnost, že orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů přistupuje k osobním 
údajům neoprávněně. Stejnou povinnost má i Správa základních registrů. 

 
Rozšířením výčtu vedených údajů v registru práv a povinností o další atributy, 

tzv. úkony orgánů veřejné moci, nebude docházet ke zpracování osobních údajů. 
 

8. Zhodnocení korupčních rizik 
 

Předkládaný návrh zákona nezvyšuje oproti dosavadní právní úpravě korupční rizika, 
neboť podstata navrhované právní úpravy je takového charakteru, který by neměl mít na míru 
korupce jako takovou vliv. Vzhledem k obsahu právní úpravy tak nebyla shledána žádná 
rizika, která by mohla vést ke korupčnímu jednání. 

 
V rámci posuzování korupčních rizik jsou dále hodnocena tato kritéria: 
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1. Přiměřenost 
  
Předmětný návrh je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má upravovat. 

Předpis neúměrně nerozšiřuje kompetence orgánu veřejné moci. Ministerstvo vnitra, které je 
správcem registru práv a povinností, vytvoří ucelený systém poskytující přehled o orgánech 
veřejné moci, agendách orgánů veřejné moci, informačních systémech veřejné správy 
ve správě orgánů veřejné moci a údajích, které jsou mezi orgány veřejné moci povinně 
sdíleny. V rámci registru práv a povinností dojde též k dovytvoření tzv. katalogu služeb 
orgánů veřejné moci. Příslušným ústředním správním úřadům je svěřena odpovědnost 
za určení údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů, které budou 
využívány pro výkon agendy, čímž však nedojde k rozšíření jejich kompetencí, neboť 
ústřední správní řady plní roli ohlašovatelů agend již de lege lata, de lege ferenda však rozsah 
využívaných údajů nestanoví právní předpis, ale sám ohlašovatel.   
 

2. Efektivita 
  
Vzhledem k tomu, že bude vytvořen v rámci registru práv a povinností ucelený systém 

poskytující přehled o orgánech veřejné moci, agendách orgánů veřejné moci, informačních 
systémech veřejné správy ve správě orgánů veřejné moci, údajích, které jsou mezi orgány 
veřejné moci povinně sdíleny a poskytovaných službách, bude právní úprava efektivní. Tím, 
že bude absentovat nutnost existence explicitního zákonného zmocnění pro využívání údajů 
ze základních registrů a agendových informačních systémů a odpovědnost bude ponechána 
na ústředních správních úřadech, je kritérium efektivity naplněno. Vláda bude navíc nadána 
oprávněním rozhodnout, nastanou-li, spory o rozsah využívání údajů, čímž se dodržování 
regulace stane vynutitelné.  
 

3. Odpovědnost 
  
V zákoně je dostatečně určena odpovědnost jednotlivých subjektů, ať už Ministerstva 

vnitra jako správce registru práv a povinností a portálu veřejné správy, ústředních správních 
úřadů plnících funkci ohlašovatelů agend či vlády v případě rozhodování sporů o rozsah 
využívání údajů ze základních registrů či agendových informačních systémů.   

 
4. Opravné prostředky 
  
Odpovědnost za určení údajů ze základních registrů či agendových informačních 

systémů, které budou využívány při výkonu agendy, leží na ohlašovatelích agend. Účinnou 
obranou proti neoprávněnému využívání osobních údajů ze základních registrů či agendových 
informačních systémů poskytuje systém zajištění bezpečnosti a ochrany osobních údajů 
svěřující rozsáhlé kompetence do působnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů.  

 
5. Kontrolní mechanismy 
  
Právní úprava jednoznačně stanoví odpovědnost dotčených subjektů, ať už 

Ministerstva vnitra jako správce registru práv a povinností a portálu veřejné správy, 
ústředních správních úřadů plnících funkci ohlašovatelů agend či vlády v případě rozhodování 
sporů o rozsah využívání údajů ze základních registrů či agendových informačních systémů. 
Navíc se nově navrhuje doplnění ustanovení, které výslovně dává Ministerstvu vnitra 
povinnost informovat Úřad pro ochranu osobních údajů, má-li důvodnou pochybnost, 
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že orgán veřejné moci přistupuje k osobním údajům neoprávněně. Stejnou povinnost má de 
lege lata Správa základních registrů. 

 
6. Poptávková strana 
  
Navrhovanou úpravou nedochází ke změně podstaty současného stavu, o právech 

a povinnostech extraneů není v rámci navrhované právní úpravy rozhodováno.   
 
 
7. Nabídková strana 
 
Navrhovanou úpravou nedochází ke změně podstaty současného stavu, o právech 

a povinnostech extraneů není v rámci navrhované právní úpravy rozhodováno.   
 
8. Transparence a otevřená data 
 
Navrhovaný zákon neovlivňuje negativně dostupnost informací podle zákona 

o svobodném přístupu k informacím. Modifikace dostupnosti některých informací tkví pouze 
ve změně subjektu, který takové informace zveřejňuje: ústřední správní úřad je edituje 
do registru práv a povinností a Ministerstvo vnitra je zveřejňuje na portálu veřejné správy.  

 
Údaje, ke kterým má orgán veřejné moci přístup (jejich seznam, nikoli obsah) budou, 

stejně jako údaje o službách orgánů veřejné moci, zveřejňovány průběžně na portálu veřejné 
správy v závislosti na tom, jak bude ohlášena agenda v registru práv a povinností. Neveřejné 
údaje, které jsou vedeny v základních registrech a agendových informačních systémech, jsou 
pak dostupné subjektu údajů po ověření jeho totožnosti v podobě výstupu z informačního 
systému veřejné správy.  

 
Údaje veřejně přístupné na portálu veřejné správy jsou dostupné ve formátech 

otevřených dat.   
 
9. Shoda se známou dobrou praxí 
  
Návrh zákona se shoduje se známou dobrou praxí, která není zásadně měněna. 
 

9.  Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K částem první až šestnácté, osmnácté až čtyřicáté šesté, čtyřicáté osmé až padesáté, 
padesáté třetí až šedesáté deváté, sedmdesáté třetí až sto desáté, sto třinácté až sto 
šestnácté, sto osmnácté až sto třicáté první, sto třicáté třetí až sto padesáté deváté 
 
K čl. I až XVI, XVIII až XLVI, XLVIII až L, LV až LXXI, LXXVI až CXIII, CXVII až 
CXX, CXXIII až CXXXV a CXXXIX až CLXV 
 
 Změny navrhované v dotčených zákonech souvisí se změnou dosavadní legislativní 
koncepce využívání údajů ze základních registrů spočívající v založení kompetence 
k využívání referenčních údajů jiným zákonem, které nadměrně zatěžuje právní předpisy 
i legislativní proces (z poslední doby lze jmenovat například zákon č. 196/2017 Sb., kterým se 
mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů 
z informačních systémů veřejné správy, jehož jediným účelem bylo zakotvit do zákonů 
upravujících průmyslové vlastnictví využívání údajů z informačních systémů veřejné správy). 
Ustanovení o využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů 
veřejné správy se proto z příslušných zákonů vypouští. 
 

Orgány veřejné moci budou i nadále oprávněny k využívání údajů, které jsou 
v současné době obsahem měněných ustanovení, avšak jejich oprávnění již nebude založeno 
zákonem, ale bude se odvíjet od registrace agendy a následné registrace orgánu veřejné moci 
pro výkon agendy v registru práv a povinností. Příslušný ústřední správní úřad coby 
ohlašovatel agendy ohlásí v rámci procesu registrace agendy údaje, které budou, po úspěšném 
ohlášení agendy a registraci orgánu veřejné moci pro výkon agendy, orgány veřejné moci 
využívat ze základních registrů či agendových informačních systémů, a to prostřednictvím 
informačního systému základních registrů nebo prostřednictvím informačního systému 
sdílené služby. 

 
Cestou přechodných ustanovení k zákonu o základních registrech bude zabezpečeno, 

že orgánům veřejné moci bude zachována kompetence využívat údaje z informačních systémů 
veřejné správy v rozsahu stanoveném zrušenými ustanoveními zákonů upravujících jednotlivé 
agendy, a to až do okamžiku, kdy ohlašovatel agendy dospěje k závěru, že je nutno rozsah 
modifikovat. Po této modifikaci bude orgán veřejné moci využívat údaje z informačních 
systémů veřejné správy v rozsahu stanoveném v registru práv a povinností. 
 
K části sedmnácté – změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
 
K čl. XVII bodu 1 (§ 11a)  

 
V zákoně č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů, se navrhuje zrušit § 11a, a to s ohledem na novou koncepci využívání 
údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů. Česká správa sociálního 
zabezpečení a další orgány sociálního zabezpečení budou i nadále oprávněny k využívání 
údajů, které jsou v současné době obsahem § 11a zákona č. 582/1991 Sb., avšak jejich 
oprávnění již nebude založeno § 11a zákona č. 582/1991 Sb., ale bude se odvíjet od registrace 
agendy sociálního zabezpečení a následné registrace orgánu sociálního zabezpečení 
pro výkon této agendy v registru práv a povinností (obě registrace již proběhly).  
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Cestou přechodných ustanovení k zákonu o základních registrech bude zabezpečeno, 
že orgánům sociálního zabezpečení bude zachována kompetence využívat údaje 
z informačních systémů veřejné správy v rozsahu stanoveném zrušeným ustanovením zákona 
č. 582/1991 Sb., a to až do okamžiku, kdy ohlašovatel agendy, Ministerstvo práce a sociálních 
věcí, dospěje k závěru, že je nutno rozsah modifikovat. Po této modifikaci bude orgán 
sociálního zabezpečení využívat údaje z informačních systémů veřejné správy v rozsahu 
stanoveném v registru práv a povinností. 

  
K čl. XVII bodu 2 (§ 85 odst. 3 a 4)  
 

Ze zákona č. 582/1991 Sb. se dále navrhuje vypustit povinnost dokládat vztah 
k vlastnímu dítěti a dítěti osvojenému příslušnými doklady (rodný list dítěte, rozhodnutí 
soudu o osvojení), neboť tyto údaje si okresní správa sociálního zabezpečení může zjistit 
z informačního systému evidence obyvatel, k využívání jehož údajů je oprávněna na základě 
§ 11a odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. [písmeno j) citovaného ustanovení umožňuje orgánům 
sociálního zabezpečení využívat údaj o jménu, popřípadě jménech, příjmení, rodném 
příjmení, datu narození a rodném číslu u dítěte a osvojeného dítěte, písmeno m) pak umožňuje 
využívat u osvojení původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence, původní 
a nové rodné číslo osvojence, datum a místo narození osvojence, rodná čísla osvojitelů 
a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení].  

 
S ohledem na výše uvedené tedy není potřeba vyžadovat po žadateli o důchod 

dokládání skutečností, jejichž obstarání pro něj může být spojeno s určitými obtížemi (rodné 
listy svých dospělých dětí obvykle nemá žadatel ve svém držení). Na změnách, které se 
navrhují provést v § 85 odst. 3 a 4 zákona č. 582/1991 Sb., nemění nic ani skutečnost, že se 
navrhuje zrušení § 11a tohoto zákona, neboť oprávnění k přístupu se po přijetí navrhovaného 
zákona bude odvíjet od registrace k výkonu agendy. 

 
Nadále tak bude nutné prokazovat pouze vztah k dítěti převzatému do péče nahrazující 

péči rodičů podle § 20 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů, s výjimkou osvojení, neboť tyto údaje nejsou v informačním systému 
evidence obyvatel vedeny. 
 
K části čtyřicáté sedmé – změna zákona o svobodném přístupu k informacím  
 
K čl. XLVII 
 

Cílem navrhované právní úpravy je odstranění dvoukolejnosti v evidování služeb 
orgánů veřejné moci a údajů o nich, které jsou na jedné straně vedeny a zveřejňovány 
povinnými subjekty podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006 Sb. jako popisy 
postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných 
dožádání, a na druhé straně jsou tyto údaje v omezeném rozsahu evidovány v rámci registru 
práv a povinností ústředními správními úřady podle zákona č. 111/2009 Sb. jako úkony 
orgánů veřejné moci vykonávané na žádost subjektu.  

 
Smyslem nové právní úpravy je tedy dosažení cílového stavu, kdy povinné subjekty 

podle zákona č. 106/1999 Sb. budou povinny „pouze“ zpřístupnit informace o postupech, 
které musí orgán veřejné moci dodržovat při vyřizování podání nebo podnětů, a to tak, 
že uvedou odkaz na informace zveřejněné Ministerstvem vnitra na portálu veřejné správy. 
Ministerstvu vnitra budou tyto informace dostupné z registru práv a povinností, kam je 
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v rámci procesu ohlášení agendy zapíše ohlašovatel agendy jako údaje o úkonech orgánů 
veřejné moci vykonávaných vůči extraneům, a to včetně jejich popisu. Další výhodou bude 
jednotnost popisu postupů, neboť budou připravovány centrálně příslušnými ústředními 
správními úřady a nikoliv všemi orgány veřejné moci vykonávajícími danou agendu. 

 
 Navrhovanou právní úpravou současně pomine potřeba vydání prováděcího právního 
předpisu, který se týká zveřejňování osnovy popisu postupů podle § 5 odst. 1 písm. d) a formy 
a datového formátu údajů pro zpřístupnění nebo předání informací portálu veřejné správy. 
Prováděcí právní předpis upravující osnovu popisu úkonů orgánů veřejné moci bude vydán 
na základě zmocnění v zákoně o základních registrech.  
 
K části padesáté první - změna zákona o občanských průkazech 
 
K čl. LI bodu 1 (§ 11 odst. 5)  
 
 Nově se zavádí možnost občana požádat si o tzv. notifikaci konce platnosti 
občanského průkazu. Za tímto účelem občan poskytne své telefonní číslo nebo adresu 
elektronické pošty (e-mail), na které mu bude upozornění o blížícím se skončení platnosti 
občanského průkazu zasláno. Navržené řešení je novou službou občanovi respektující princip 
přiblížení státní správy občanům. Oznámení občanovi zároveň připomene, že je povinen si 
požádat o vydání nového občanského průkazu tak, aby neporušil svoji povinnost a nedopustil 
se přestupku. 
 
K čl. LI bodu 2 (§ 17 odst. 3)  
 
 V evidenci občanských průkazů se již vede telefonní číslo nebo adresa elektronické 
pošty (e-mail), které občan v žádosti o vydání občanského průkazu uvedl pro účely poskytnutí 
informace o možnosti převzetí občanského průkazu, nově mohou být tyto údaje vedeny 
v evidenci občanských průkazů rovněž z důvodu, že si občan požádal o vyrozumění 
(tzv. notifikaci) konce platnosti občanského průkazu ze strany Ministerstva vnitra. 
 
K čl. LI bodům 3 a 4 (§ 17a odst. 6)  
 
 Upravuje se doba, po kterou se v evidenci občanských průkazů vedou údaje, které 
občan dobrovolně poskytl, tj. telefonní číslo nebo adresa elektronické pošty (e-mail). Údaje, 
které občan poskytl pro účely poskytnutí informace o možnosti převzetí občanského průkazu, 
se nadále povedou do uplynutí 60 dnů ode dne dodání občanského průkazu Ministerstvu 
vnitra. Údaje, které občan poskytl pro účely vyrozumění o skončení platnosti občanského 
průkazu, se vedou po dobu od jejich poskytnutí do skončení platnosti občanského průkazu. 
Občan nicméně může požádat, aby byly tyto údaje z evidence občanských průkazů vymazány 
dříve.  
 
K čl. LI bodům 5 a 6 (§ 17b odst. 1 až 4 a § 18d) 
 

Navrhuje se zrušit první čtyři odstavce § 17b a celý § 18d, a to s ohledem na novou 
koncepci využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů. 
Ministerstvo vnitra je oprávněno k využívání údajů ze základního registru obyvatel, 
z evidence obyvatel a z evidence cestovních dokladů na základě § 17b odst. 1, 3 a 4, obecním 
úřadům obcí s rozšířenou působností pak § 17b odst. 2 přiznává ještě oprávnění využívat 
údaje z evidence občanských průkazů. Ustanovení § 18d zakládá oprávnění k využívání údajů 
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ze základního registru obyvatel, evidence obyvatel a evidence občanských průkazů Správě 
základních registrů. Všechny tyto subjekty budou i nadále oprávněny k využívání údajů, které 
jsou v současné době obsahem § 17b odst. 1 až 4 a § 18d, avšak jejich oprávnění již nebude 
založeno zákonem, ale bude se odvíjet od registrace agendy občanských průkazů a následné 
registrace orgánu veřejné moci pro výkon této agendy v registru práv a povinností. 
Ministerstvo vnitra coby ohlašovatel agendy občanských průkazů ohlásí v rámci procesu 
registrace agendy údaje, které budou, po úspěšném ohlášení agendy a registraci orgánu 
veřejné moci pro výkon agendy, orgány veřejné moci využívat ze základních registrů či 
agendových informačních systémů, a to prostřednictvím informačního systému základních 
registrů nebo prostřednictvím informačního systému sdílené služby. 

 
Cestou přechodných ustanovení k zákonu o základních registrech bude zabezpečeno, 

že orgánům veřejné moci vykonávajícím působnost v agendě občanských průkazů bude 
zachována kompetence využívat údaje z informačních systémů veřejné správy v rozsahu 
stanoveném zrušenými ustanoveními o využívání údajů, a to až do okamžiku, kdy ohlašovatel 
Ministerstvo vnitra dospěje k závěru, že je nutno rozsah modifikovat. Po této modifikaci bude 
orgán veřejné moci využívat údaje z informačních systémů veřejné správy v rozsahu 
stanoveném v registru práv a povinností. 
  
K čl. LII 
 

Navrhuje se zmocnit předsedu vlády k vyhlášení úplného znění zákona 
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších zákonů, ve Sbírce zákonů, 
a to vzhledem k vyššímu počtu provedených novelizací a uživatelské potřebě adresátů tohoto 
zákona pracovat s oficiálním zdrojem úplného znění zákona č. 328/1999 Sb. (zatím poslední 
úplné znění zákona č. 328/1999 Sb. bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 69/2012 Sb.). 
 
K části padesáté druhé - změna zákona o cestovních dokladech 
 
K čl. LIII bodům 1 a 9 (§ 20 odst. 4 a § 30 odst. 3 až 5 a 14) 
 

Navrhuje se zrušit § 30 odst. 3 až 5, a to s ohledem na novou koncepci využívání 
údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů. Ministerstvo vnitra, 
Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností jsou na základě výše uvedeného ustanovení oprávněny k využívání údajů 
ze základního registru obyvatel, z evidence obyvatel a z evidence občanských průkazů. 
Všechny tyto úřady budou i nadále oprávněny k využívání údajů, které jsou v současné době 
obsahem § 30 odst. 3 až 5, oprávnění k využívání údajů však bude nově založeno na registraci 
agendy a registraci orgánu veřejné moci pro výkon agendy v registru práv a povinností (i zde 
se navíc budou aplikovat přechodná ustanovení zmíněná v odůvodnění předchozí části). 
Ze stejného důvodu se ruší také odstavec 14, který Ministerstvu vnitra zakládá oprávnění 
k využívání veškerých údajů z evidence diplomatických a služebních pasů. Dále se navrhuje 
zrušit § 20 odst. 4, podle kterého je zastupitelský úřad, s výjimkou konzulárního úřadu 
vedeného honorárním konzulárním úředníkem, pro účely plnění zákonem vymezených úkolů, 
oprávněn k využívání údajů ze základního registru obyvatel, evidence obyvatel, evidence 
občanských průkazů a evidence cestovních dokladů prostřednictvím Ministerstva 
zahraničních věcí. 
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K čl. LIII bodu 2 (§ 28 odst. 6) 
 
 Nově se zavádí možnost občana požádat si o tzv. notifikaci konce platnosti cestovního 
dokladu. Za tímto účelem občan poskytne své telefonní číslo nebo adresu elektronické pošty 
(e-mail), na které mu bude upozornění o blížícím se skončení platnosti cestovního dokladu 
zasláno. Navržené řešení je novou službou občanovi respektující princip přiblížení státní 
správy občanům. 
 
K čl. LIII bodům 3, 6, 10 až 12 (§ 29 odst. 3, § 29a odst. 3, § 30 odst. 5 a § 30b odst. 1) 
 
 Legislativně-technická změna související se zrušením odstavců 3 až 5 v § 30. 
 
K čl. LIII bodům 4 a 5 (§ 29 odst. 4 a 5) 
 
 Upravuje se doba, po kterou se v evidenci cestovních dokladů vedou údaje, které 
občan dobrovolně poskytl, tj. telefonní číslo nebo adresa elektronické pošty (e-mail). Údaje, 
které občan poskytl pro účely vyrozumění o skončení platnosti cestovního dokladu, se vedou 
po dobu od jejich pořízení do uplynutí doby platnosti cestovního pasu. Občan nicméně může 
požádat, aby byly tyto údaje z evidence cestovních dokladů vymazány dříve.  
 
 Změny provedené v odstavci 4 jsou pouze legislativně-technického charakteru. 
 
K čl. LIII bodu 7 a 8 (§ 29a odst. 4 a 5) 
 
 Upravuje se doba, po kterou se v evidenci cestovních dokladů vedou údaje, které 
občan dobrovolně poskytl, tj. telefonní číslo nebo adresa elektronické pošty (e-mail). Údaje, 
které občan poskytl pro účely vyrozumění o skončení platnosti diplomatického pasu nebo 
služebního pasu, se vedou po dobu od jejich pořízení do uplynutí doby platnosti 
diplomatického nebo služebního pasu. Občan nicméně může požádat, aby byly tyto údaje 
z evidence cestovních dokladů vymazány dříve.  
  
 Změny provedené v odstavci 4 jsou pouze legislativně-technického charakteru. 
 
K čl. LIV 
 

Navrhuje se zmocnit předsedu vlády k vyhlášení úplného znění zákona 
č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, jak vyplývá z pozdějších zákonů, ve Sbírce zákonů, 
a to vzhledem k vyššímu počtu provedených novelizací a uživatelské potřebě adresátů tohoto 
zákona pracovat s oficiálním zdrojem úplného znění zákona č. 329/1999 Sb. 
 
K části sedmdesáté - změna zákona o matrikách, jménu a příjmení 
 
Obecně 
 
 V zákoně č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se s ohledem na nejasnosti při interpretaci 
§ 81a, které se stále negativně projevují v aplikační praxi matričních úřadů, výslovně stanoví, 
které konkrétní údaje o fyzických osobách je nutné dokládat příslušnými doklady. Není důvod 
zatěžovat fyzické osoby dokládáním údajů (zejména předkládáním rodných listů), které si 
může matriční úřad obstarat sám z příslušných informačních systémů veřejné správy 
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na základě § 84 an. zákona č. 301/2000 Sb. (základní registr obyvatel, informační systém 
evidence obyvatel, informační systém cizinců, informační systém evidence občanských 
průkazů, informační systém evidence cestovních dokladů). 
 
K čl. LXXII bodu 1 (§ 13) 

 
Vzhledem k tomu, že se navrhuje zrušení § 33, tudíž občan přihlášený k trvalému 

pobytu v České republice by již nebyl povinen předkládat matričnímu úřadu doklady uvedené 
v § 33 (nově bude postačovat prokázání totožnosti osoby a příslušný matrikář si další 
informace ověří v informačním systému evidence obyvatel), zpřesňuje se znění § 13 tak, 
že doklady potřebné k uzavření manželství je povinen předložit pouze snoubenec, který je 
občanem s trvalým pobytem v cizině, nebo snoubenec, který je cizincem. 

 
K čl. LXXII bodům 2 až 5 (§ 16) 
 
 Úprava § 16 je spojena s rozlišením několika kategorií osob, přičemž každá kategorie 
osob je povinna k zápisu do knihy narození předložit jiné typy dokladů. Odstavec 1 upravuje 
kategorii, do níž spadají občané přihlášení k trvalému pobytu v České republice, občané 
s trvalým pobytem v cizině a také cizinci – manželé. Přestože jedním z cílů novely zákona 
č. 301/2000 Sb. je ustoupit od předkládání různých typů dokladů ze strany občanů 
přihlášených k trvalému pobytu v České republice, neboť skutečnost uvedenou v dokladu si 
má matriční úřad ověřit z jím vedené matriční knihy nebo z příslušných informačních systémů 
veřejné správy, zůstává pro manžele, kteří jsou občany přihlášenými k trvalému pobytu 
v České republice, povinnost předložit oddací list zachována. Důvodem je skutečnost, 
že oddací list může obsahovat souhlasné prohlášení rodičů o příjmení dítěte [vizte písmeno d) 
§ 16 odst. 1], které však není vedeno jako údaj v informačním systému evidence obyvatel, 
tudíž by si jej matriční úřad nemohl touto cestou ověřit. 
 
 Navrhovaný odstavec 2 upravuje kategorii, do níž se řadí matka, která je občanem 
přihlášeným k trvalému pobytu v České republice, matka, která je občanem s trvalým 
pobytem v cizině, a matka, která je cizincem. Navrhovaný odstavec 3 pak navazuje 
na odstavec 2 a pro matku, která je občanem s trvalým pobytem v cizině, a pro matku, která je 
cizincem, stanovuje další doklady, které je nutné předložit. V případě matky, která je 
občanem s trvalým pobytem v České republice, není třeba předložení pravomocného 
rozsudku o rozvodu manželství, je-li rozvedená, nebo úmrtního listu, je-li ovdovělá, neboť 
tyto skutečnosti si je matriční úřad schopen ověřit z informačního systému evidence obyvatel.  
 

Navrhovaný odstavec 4 upravuje kategorii, do níž se řadí rodič (matka nebo otec), 
který je občanem přihlášeným k trvalému pobytu v České republice, rodič, který je občanem 
s trvalým pobytem v cizině, a rodič, který je cizincem. Obdobně jako v případě odstavce 3 se 
pak navrhovaný odstavec 5 již nevztahuje na rodiče, který je občanem přihlášeným 
k trvalému pobytu v České republice, ale pouze na rodiče, který je občanem s trvalým 
pobytem v cizině, a rodiče, který je cizincem. 

 
Změny provedené v odstavcích 6 a 8 jsou pouze legislativně-technického charakteru, 

neboť reflektují změny provedené v odstavcích 2 až 5. 
 

K čl. LXXII bodům 6 a 7 (§ 20 a 20a) 
 

Legislativně-technická změna, která reaguje na změnu provedenou v následujících 
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ustanoveních (zrušení § 33 a přečíslování ustanovení, které § 33 následují). 
 

K čl. LXXII bodům 8 a 9 (§ 32 a 33) 
 
Povinnost prokázat totožnost se přesouvá do § 32, a platí tak pro všechny tři možné 

kategorie osob, tj. pro občany přihlášené k trvalému pobytu v České republice, pro občany, 
kteří mají trvalý pobyt v cizině a pro cizince. Tato změna, spolu se závěrem, že potřebné 
informace o občanech přihlášených k trvalému pobytu v České republice si matriční úřad 
zjistí v informačním systému evidence obyvatel, vede ke zrušení § 33. Občané přihlášení 
k trvalému pobytu v České republice jsou tak povinni pouze prokázat svoji totožnost, 
obstarání dalších údajů o jejich osobě je již na příslušném matričním úřadu. 

 
K čl. LXXII bodu 10 (§ 34) 

 
Vzhledem k tomu, že se navrhuje zrušení § 33, je třeba změnit rovněž § 34, který 

na § 33 odkazuje. Z tohoto důvodu se v § 34 nově vyjmenovávají doklady, které je povinen 
snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, pakliže je občanem s trvalým 
pobytem v cizině, připojit k předepsanému tiskopisu. Jelikož se jedná o státního občana České 
republiky, který však trvale pobývá v cizině, nevyžaduje se předložení všech dokladů 
vyjmenovaných ve zrušovaném § 33. Pokud občan s trvalým pobytem v cizině prokáže 
matričnímu úřadu svoji totožnost, pak je matriční úřad povinen ověřit v příslušných 
informačních systémech veřejné správy skutečnosti, které by občan jinak prokazoval rodným 
listem, dokladem o státním občanství či výpisem údajů z informačního systému evidence 
obyvatel. Avšak skutečnosti, které se týkají zejména osobního stavu, nemusí být 
v informačních systémech veřejné správy aktuální, a to právě z důvodu trvalého pobytu 
občana v cizině. Občan s trvalým pobytem v cizině je proto povinen k předepsanému 
tiskopisu připojit potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno, úmrtní list 
zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého občana s trvalým pobytem v cizině, pravomocný 
rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného občana s trvalým pobytem v cizině, 
a pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, 
jde-li o občana s trvalým pobytem v cizině, který žil v partnerství. 

 
K čl. LXXII bodu 11 (§ 35) 

  
S ohledem na zakotvení povinnosti prokázat totožnost do § 32, která se vztahuje 

na všechny tři možné kategorie osob, tj. občany přihlášené k trvalému pobytu v České 
republice, občany s trvalým pobytem v cizině a cizince, není nutné, aby byla tato povinnost 
duplicitně upravena také v § 35, který stanovuje, které doklady je cizinec povinen předložit 
k předepsanému tiskopisu, pakliže se jedná o snoubence nebo osobu, která chce vstoupit 
do partnerství. Navrhuje se proto vyškrtnout povinnost cizince připojit k předepsanému 
tiskopisu doklad, kterým je možné prokázat totožnost. 

 
K čl. LXXII bodu 12 (§ 38) 
 

Navrhovanou změnou je reflektována skutečnost, že povinnost připojit písemnou 
plnou moc s úředně ověřeným podpisem platí pro všechny tři kategorie osob, tedy 
i pro občany přihlášené k trvalému pobytu v České republice, kdežto povinnost předložit 
doklady potřebné k uzavření manželství pouze pro dvě kategorie osob – občany s trvalým 
pobytem v cizině a cizince. 
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K čl. LXXII bodům 13 a 14 (§ 46) 
 
Účelem navrhované změny je, aby bylo v rámci § 46 rozlišováno, jaké doklady je 

k žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení 
o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství povinen předložit žadatel, který je státním 
občanem České republiky, a žadatel, který je bezdomovcem, tj. osobou bez státního 
občanství. 

 
Navrhovaný odstavec 2 vymezuje typy dokladů, které jsou povinny předložit obě 

uvedené kategorie osob, pakliže žádají o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření 
manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství. Navrhovaný 
odstavec 3 se pak uplatní pouze ve vztahu k žadateli – bezdomovci, neboť u této kategorie 
osob lze předpokládat, že ověření některých skutečností z informačních systémů veřejné 
správy bude značně problematické (například je-li daná osoba bezdomovcem již několik let, 
pak budou údaje o této osobě vedené v informačních systémech veřejné správy s největší 
pravděpodobností zastaralé).  

 
K čl. LXXII bodu 15 (§ 67) 

 
Navrhovaná změna navazuje na změny provedené v předchozích ustanoveních. 

Zrušením odstavce 2 v § 67 má být rovněž dosaženo cíle, aby nebyly fyzické osoby 
v situacích, kdy si může potřebné údaje obstarat matriční úřad sám z informačních systémů 
veřejné správy, zbytečně zatěžovány dokládáním údajů. 

 
K čl. LXXII bodům 16 až 18 (§ 76) 

 
Navrhovaný odstavec 1 se uplatní vůči dvěma kategoriím osob – státním občanům 

České republiky a fyzickým osobám, které nejsou státními občany České republiky, jimž však 
byl povolen trvalý pobyt podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, popřípadě 
kterým byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona o azylu (skutečnost, že se § 76 
vztahuje na tyto dvě kategorie osob, vyplývá z § 72 odst. 1 a 6). Obě tyto kategorie osob jsou 
povinny k žádosti o povolení změny jména, nebo příjmení přiložit souhlas fyzické osoby 
starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení. 

 
Nadto se v navrhovaném odstavci 2 vyjmenovávají doklady, které je povinna k žádosti 

o povolení změny jména, nebo příjmení přiložit druhá kategorie osob (tj. fyzické osoby, které 
nejsou státními občany České republiky, jimž však byl povolen trvalý pobyt podle zákona 
o pobytu cizinců na území České republiky, popřípadě kterým byl udělen azyl nebo 
doplňková ochrana podle zákona o azylu). Vůči státním občanům České republiky se 
navrhovaný odstavec 2 neuplatní, a to z důvodu, že veškeré údaje, které jsou obsahem 
vyjmenovaných dokladů, by měly být o státních občanech České republiky zjistitelné 
v informačním systému evidence obyvatel. 

 
K čl. LXXII bodům 19 a 20 (§ 84 a 84a až 84e) 
 

V souvislosti se zavedením nové koncepce využívání údajů ze základních registrů 
a agendových informačních systémů se navrhuje zrušit § 84 odst. 2, který opravňuje 
Ministerstvo vnitra, krajské úřady a matriční úřady k využívání údajů ze základního registru 
obyvatel. Dále se navrhuje zrušit § 84a až 84e, podle nichž jsou Ministerstvo vnitra, krajské 
úřady a matriční úřady oprávněny využívat údaje z informačního systému evidence obyvatel, 
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registru rodných čísel, informačního systému cizinců, informačního systému evidence 
občanských průkazů či informačního systému evidence cestovních dokladů, popřípadě jsou 
s ustanoveními opravňujícími k využívání údajů úzce spjata. Veškeré údaje budou tyto úřady 
oprávněny využívat i nadále, oprávnění k jejich využívání však bude nově založeno 
na registraci agendy a registraci orgánu veřejné moci pro výkon agendy v registru práv 
a povinností. Ministerstvo vnitra (coby ohlašovatel agendy) ohlásí v rámci procesu registrace 
agendy matrik údaje, které bude, po úspěšné registraci agendy a registraci výkonu v agendě 
možno zainteresovanými orgány veřejné moci pro výkon agendy využívat ze základních 
registrů či agendových informačních systémů, a to prostřednictvím informačního systému 
základních registrů nebo prostřednictvím informačního systému sdílené služby. 

 
Cestou přechodných ustanovení k zákonu o základních registrech bude zabezpečeno, 

že orgánům veřejné moci vykonávajícím působnost v agendě matrik bude zachována 
kompetence využívat údaje z informačních systémů veřejné správy v rozsahu stanoveném 
zrušenými ustanoveními o využívání údajů, a to až do okamžiku, kdy Ministerstvo vnitra jako 
ohlašovatel agendy dospěje k závěru, že je nutno rozsah modifikovat. Po této modifikaci bude 
orgán veřejné moci využívat údaje z informačních systémů veřejné správy v rozsahu 
stanoveném v registru práv a povinností. 
 
K čl. LXXIII 
 

Navrhuje se zmocnit předsedu vlády k vyhlášení úplného znění zákona 
č. 301/2000 Sb., jak vyplývá z pozdějších zákonů, ve Sbírce zákonů, a to vzhledem k vyššímu 
počtu provedených novelizací a uživatelské potřebě adresátů zákona pracovat s oficiálním 
zdrojem úplného znění zákona č. 301/2000 Sb. (poslední úplné znění bylo publikováno 
pod č. 371/2013 Sb.) 
 
K části sedmdesáté první – změna zákona o silničním provozu 
 
K čl. LXXIV bodu 1 (§ 118 odst. 3) 
 
 Nově se zavádí možnost občana požádat si o tzv. notifikaci konce platnosti řidičského 
průkazu. Za tímto účelem občan poskytne své telefonní číslo nebo adresu elektronické pošty 
(e-mail), na které mu bude upozornění o blížícím se skončení platnosti cestovního dokladu 
zasláno. Navržené řešení je novou službou občanovi respektující princip přiblížení státní 
správy občanům. 
 
K čl. LXXIV bodu 2 (§ 119 odst. 3) 
 
 S ohledem na nově zaváděnou možnost občana požádat si o tzv. notifikaci konce 
platnosti řidičského průkazu, se stanovuje, o jaké údaje bude rozšířen registr řidičů a po jak 
dlouhou dobu se v registru řidičů tyto údaje povedou. 
 
K čl. LXXIV bodu 3 (§ 122a) 
 

Navrhuje se zrušit § 122a, a to s ohledem na novou koncepci využívání údajů 
ze základních registrů a agendových informačních systémů. Ministerstvo dopravy je podle 
uvedeného ustanovení oprávněno k využívání údajů ze základního registru obyvatel, 
z informačního systému evidence obyvatel, informačního systému cizinců, informačního 
systému evidence občanských průkazů a informačního systému evidence cestovních dokladů. 
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Veškeré údaje bude Ministerstvo dopravy oprávněno využívat i nadále, oprávnění k jejich 
využívání však bude nově založeno na registraci agendy a registraci orgánu veřejné moci pro 
výkon agendy v registru práv a povinností. Ministerstvo dopravy (coby ohlašovatel agendy) 
ohlásí v rámci procesu registrace agendy údaje, které bude, po úspěšné registraci agendy 
a registraci výkonu v agendě možno zainteresovanými orgány veřejné moci pro výkon agendy 
využívat ze základních registrů či agendových informačních systémů, a to prostřednictvím 
informačního systému základních registrů nebo prostřednictvím informačního systému 
sdílené služby. 

 
K části sedmdesáté druhé – změna zákona o informačních systémech veřejné správy 
 
K čl. LXXV bodům 1, 2, 4 a 15 [§ 2 písm. g), h), n) a o) a zrušený § 5 odst. 2 písm. c)]  
 
 Vzhledem ke skutečnosti, že se ukončuje činnost informačního systému o datových 
prvcích, přičemž funkcionality tohoto informačního systému veřejné správy přechází pod 
registr práv a povinností, není dále potřeba v zákoně č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
definovat pojem „datový prvek“ ani pojem „správce datového prvku“. Ze stejného důvodu se 
vypouští definice pojmů „číselník“ a „správce číselníku“, přičemž povinnost stanovená 
orgánům veřejné správy v § 5 odst. 2 písm. c) zákona č. 365/2000 Sb. spočívající 
v uveřejňování číselníků a předávání údajů do informačního systému o datových prvcích se 
rovněž stala bezpředmětnou. Číselníky upravující přípustné hodnoty datového prvku budou 
součástí struktury údajů vedených v jiných agendových informačních systémech, podrobně 
pak budou popsány v metodice k příslušné aplikaci. Povinnost předávat a uveřejňovat 
číselníky bude nově vyplývat z povinnosti definovat strukturu údajů do informačního systému 
registru práv a povinností.  
 
K čl. LXXV bodům 3, 16, 21 a 22 [§ 2 písm. i) bod 1, § 5 odst. 2 písm. d) a § 6d odst. 1 
písm. b) a odst. 2]  
 
 Podle navrhované právní úpravy již nebude nutné atestovat způsobilost k realizaci 
vazeb informačního systému veřejné správy s jinými informačními systémy veřejné správy. 
Struktura údajů vedených v informačních systémech veřejné správy umožní automaticky 
jejich sdílení prostřednictvím referenčního rozhraní, které bude reprezentováno informačním 
systémem základních registrů a obecným rozhraním informačních systémů veřejné správy, 
tzv. „eGON Service Bus“, v rámci centrálního místa služeb komunikační infrastruktury 
veřejné správy. Ve vztahu k orgánům veřejné správy dochází ke zrušení jejich povinnosti 
využívat datové prvky vedené v informačním systému o datových prvcích pro vytváření 
vazeb informačních systémů veřejné správy navzájem a povinnosti prokázat způsobilost 
informačního systému veřejné správy k realizaci těchto vazeb atestem. Atestačním střediskům 
se pak ruší povinnost posuzovat způsobilost k realizaci vazeb informačních systémů veřejné 
správy s jinými informačními systémy veřejné správy.  
 
K čl. LXXV bodům 5 až 9, 11, 13, 15 a 18 [§ 2 písm. u), § 3 písm. b) a c), § 4 odst. 1 písm. c) 
až e) a odst. 2 písm. b) a g) a § 5 odst. 2 písm. b), c) a f)] 
 
 Nově se definuje vyhrazený informační systém, kterým se rozumí jednak informační 
systém s předpokládanou hodnotou přesahující částku 1 000 000 Kč bez daně z přidané 
hodnoty, jednak informační systém veřejné správy, který poskytuje služby fyzickým nebo 
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právnickým osobám, u něhož se předpokládá, že služby tohoto informačního systému budou 
poskytovány alespoň 5000 uživatelů. 
 

Za účelem zefektivnění řízení a vytváření a užívání informačních systémů veřejné 
správy se rozšiřuje působnost Ministerstva vnitra tak, aby se vyjadřovalo k návrhům 
dokumentací programů obsahujících pořízení nebo technické zhodnocení informačních 
systémů veřejné správy s předpokládanou hodnotou přesahující částku 1 000 000 Kč bez daně 
z přidané hodnoty nebo informačních systémů veřejné správy, které poskytují služby 
fyzickým nebo právnickým osobám, u kterých se předpokládá, že služby tohoto informačního 
systému budou poskytovány alespoň 5000 uživatelů. Stejné rozšíření se pak zohledňuje 
i v kompetenci Ministerstva vnitra vyjadřovat se k investičním záměrům akcí pořízení nebo 
technického zhodnocení informačních systémů veřejné správy a kompetenci vyjadřovat se 
k projektům informačních systémů veřejné správy.  
 

Navrhované změny se pak promítají rovněž do § 3 písm. b) a c) (rozhodování vlády) 
a § 5 odst. 2 písm. b) a f) (povinnosti orgánů veřejné správy). 
 
K čl. LXXV bodům 14 a 15 [§ 4 odst. 2 písm. h) a § 5 odst. 2 písm. c)] 
 
 Návrh zákona dále reaguje na závěry vyhodnocení zkušeností praxe s právní úpravou 
v zákoně o informačních systémech veřejné správy. Praktické zkušenosti se správou, 
provozem, užíváním a rozvojem informačních systémů veřejné správy ukázaly, že ne vždy 
vybudovaný informační systém veřejné správy odpovídá požadavkům, které jsou na něj 
kladeny právními předpisy, informační koncepcí příslušného orgánu veřejné moci či 
informační koncepcí České republiky a provozní dokumentací příslušného informačního 
systému veřejné správy. Účelným se tedy jeví založit kompetenci Ministerstva vnitra 
posuzovat, zda informační systém veřejné správy výše uvedené požadavky splňuje a tomu 
odpovídající povinnost orgánu veřejné správy předložit před zahájením poskytování služby 
informačního systému veřejné správy provozní dokumentaci tohoto informačního systému. 
 

Ministerstvo vnitra již nyní může posuzovat všechny informační systémy veřejné 
správy, na které se vztahuje režim zákona č. 365/2000 Sb., přičemž u vyhrazených 
informačních systémů spravovaných státními orgány a těch vyhrazených informačních 
systémů spravovaných orgány územních samosprávných celků, které slouží výlučně k výkonu 
přenesené působnosti, se navrhuje obligatorní aktivní předkládání provozní dokumentace 
ve fázi před zprovozněním služby.  
 
K čl. LXXV bodům 10, 12 a 17 [§ 4 odst. 1 písm. g) až  i), odst. 2 písm. d) a § 5 odst. 2 
písm. e)]  
 
 Údaje, které doposud vedl informační systém o informačních systémech veřejné 
správy, budou v  upraveném rozsahu vedeny v registru práv a povinností, respektive 
v informačním systému registru práv a povinností, který podle § 52a odst. 1 zákona 
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 192/2016 Sb., slouží k zápisu 
údajů o orgánech veřejné moci, soukromoprávních uživatelích údajů, jimi vykonávaných 
agendách a agendových informačních systémech do registru práv a povinnosti, a tedy je 
editačním informačním systémem pro registr práv a povinností. Údaje o informačních 
systémech veřejné správy se povedou jako jeden z údajů o orgánu veřejné moci podle § 51 
odst. 1 zákona o základních registrech, nebudou však představovat údaj referenční. Údaje, 
které doposud vedl informační systém o datových prvcích, se rovněž povedou jako jeden 
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z údajů o orgánu veřejné moci, zároveň však budou v upraveném rozsahu vedeny jako 
referenční údaje o agendě a jejich editorem bude příslušný ohlašovatel agendy.  
 
 Přestože bude ukončena činnost těchto dvou informačních systémů veřejné správy, 
kompetence Ministerstva vnitra tím nebudou nijak dotčeny, neboť funkcionality informačního 
systému o informačních systémech veřejné správy a informačního systému o datových 
prvcích budou součástí registru práv a povinností, jehož správcem je právě Ministerstvo 
vnitra. Navrhovanou úpravou tak dojde ke zjednodušení procesu vedení údajů o informačních 
systémech veřejné správy.  
 
K čl. LXXV bodům 19 a 20 [§ 6b odst. 1 a odst. 2 písm. a)] 
 
 Legislativně-technická úprava, která reaguje na změny provedené v § 2.  
 
K čl. LXXV bodům 23 a 29 [§ 8a odst. 2 písm. e) a § 12 odst. 2] 
 

Účelem navrhované právní úpravy je zjednodušení procesu rozšíření počtu 
kontaktních míst veřejné správy na zastupitelských úřadech jako organizačních útvarů 
Ministerstva zahraničních věcí (§ 4 odst. 1 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě, 
ve znění pozdějších předpisů). Zastupitelské úřady tak budou moci de lege ferenda jako 
kontaktní místo veřejné správy vykonávat působnost od okamžiku rozhodnutí Ministerstva 
zahraničních věcí, kterým ministerstvo na zastupitelské úřady deleguje svoji působnost. 
Zastupitelské úřady nebudou muset vyčkávat se zahájením výkonu působnosti kontaktního 
místa veřejné správy do účinnosti vyhlášky novelizující vyhlášku č 364/2009 Sb., což přiblíží 
služby orgánů veřejné moci občanům žijícím v zahraničí či cizincům vstupujícím do právních 
vztahů s Českou republikou. Výkon působnosti kontaktního místa veřejné správy je zdrojem 
příjmů v podobě správních poplatků za provedené správní úkony (vydávání ověřených 
výstupů) a zastupitelský úřad bude moci tyto prostředky efektivněji použít na financování 
zřízení a provozu kontaktního místa veřejné správy.   
 
K čl. LXXV bodu 24 (9 odst. 2) 
 
 Legislativně-technické úpravy, z nichž první odstraňuje nadbytečnou a z hlediska 
legislativních pravidel vlády problematicky konstruovanou legislativní zkratku, a druhá pak 
napravuje gramatickou chybu v platném znění, kdy absence čárky za vedlejší větou mohla 
vyvolávat pochybnost o smyslu věty.  
 
K čl. LXXV bodům 25 a 26 (§ 9 odst. 4)  
 
 Osobě, která je držitelem prostředku pro elektronickou identifikaci, který umožňuje 
přístup se zaručenou identitou, vyplývá ze současného znění § 9 odst. 4 zákona 
č. 365/2000 Sb. pouze možnost obstarat si s využitím tohoto prostředku výstup 
z informačního systému veřejné správy, který je neveřejnou evidencí, rejstříkem nebo 
seznamem, který se jí přímo týká. Obstarání výstupu z informačního systému veřejné správy 
neprobíhá na portálu veřejné správy, ale ve sféře správce informačního systému veřejné 
správy, z něhož má být výstup vydán. Vedle výstupu z informačního systému veřejné správy 
je třeba umožnit osobě, která je držitelem prostředku pro elektronickou identifikaci, rovněž 
přístup k údajům, které se o ní v informačním systému veřejné správě vedou. Navrhovanou 
úpravou tak budou postaveny najisto oprávnění osoby, která je držitelem prostředku 
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pro elektronickou identifikaci vůči správci informačního systému veřejné správy, v jehož 
informačním systému se vedou údaje o této osobě. 
 
 Účelem druhé změny, kterou se v § 9 odst. 4 navrhuje provést, je umožnit poskytování 
výstupů z informačních systémů veřejné správy osobám, které jsou držitelem prostředku 
pro elektronickou identifikaci, který umožňuje přístup se zaručenou identitou, též na portálu 
veřejné správy, respektive jeho transakční části – portálu občana, nebo s využitím národního 
bodu pro identifikaci a autentizaci. Navrhovaná změna je vedena snahou o centralizaci 
poskytování služeb orgánů veřejné správy. 
 
K čl. LXXV bodům 27 a 28 [§ 12 odst. 1 písm. a) až c)]  
 
 V souvislosti s ukončením činnosti informačního systému o informačních systémech 
veřejné správy a informačního systému o datových prvcích se ruší zmocnění Ministerstva 
vnitra upravit vyhláškou formu a technické náležitosti údajů předávaných do informačního 
systému o informačních systémech veřejné správy a postupy Ministerstva vnitra a orgánů 
veřejné správy související se správou datových prvků v informačním systému o datových 
prvcích.  
 
 V případě písmene a) se jedná o legislativně-technickou změnu. 

 
K části sto jedenácté – změna zákona o archivnictví a spisové službě 
 
K čl. CXIV bodům 1 až 3 [§ 37, § 38 odst. 1 písm. c) a § 38a] 
 

Navrhuje se zrušit § 37 odst. 4 až 9 a § 38a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě a o změně některých zákonů, a to s ohledem na novou koncepci využívání 
údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů. Příslušné orgány jsou podle 
uvedených ustanovení oprávněny k využívání údajů ze základních registrů a agendových 
informačních systémů. Veškeré údaje jsou tyto orgány oprávněny využívat i nadále, 
oprávnění k jejich využívání však bude nově založeno na registraci agendy archivnictví 
a spisové služby a registraci orgánu veřejné moci pro výkon agendy v registru práv 
a povinností. Ministerstvo vnitra (coby ohlašovatel agendy) ohlásí v rámci procesu registrace 
agendy údaje, které bude, po úspěšném ohlášení agendy a registraci orgánu veřejné moci 
pro výkon agendy, možno využívat ze základních registrů či agendových informačních 
systémů, a to prostřednictvím informačního systému základních registrů nebo prostřednictvím 
informačního systému sdílené služby. 

 
Cestou přechodných ustanovení k zákonu o základních registrech bude zabezpečeno, 

že orgánům veřejné moci vykonávajícím působnost v agendě archivnictví a spisové služby 
bude zachována kompetence využívat údaje z informačních systémů veřejné správy v rozsahu 
stanoveném zrušenými ustanoveními o využívání údajů, a to až do okamžiku, kdy ohlašovatel 
Ministerstvo vnitra dospěje k závěru, že je nutno rozsah modifikovat. Po této modifikaci bude 
orgán veřejné moci využívat údaje z informačních systémů veřejné správy v rozsahu 
stanoveném v registru práv a povinností. 

 
Změna provedená v § 38 odst. 1 písm. c) je legislativně-technického charakteru. 
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K čl. CXV 
 

Navrhuje se zmocnit předsedu vlády k vyhlášení úplného znění zákona 
č. 499/2004 Sb., ve Sbírce zákonů, a to vzhledem k vyššímu počtu provedených novelizací 
a uživatelské potřebě adresátů zákona pracovat s oficiálním zdrojem úplného znění zákona 
č. 499/2004 Sb. (poslední úplné znění bylo publikováno pod č. 329/2012 Sb.) 

 
K části sto dvanácté – změna správního řádu 
 
K čl. CXVI bodu 1 (§ 6 odst. 2) 
 
 Navrhovaná právní úprava směřuje k posílení zásady uvedené v § 6 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, tj. aby správní orgán dotčené osoby co možná nejméně 
zatěžoval. Podle dosavadní úpravy ve větě třetí byl správní orgán povinen zajistit obstarání 
potřebných údajů z úřední evidence, kterou sám vede, požádá-li ho o to dotčená osoba.  
 
 Podle navrhované právní úpravy správní orgán obstará potřebné podklady z úředních 
evidencí, k nimž má přístup, tj. nikoliv pouze z úředních evidencí, které sám vede. Zároveň se 
navrhuje zrušit podmínku, že potřebné údaje zajišťuje správní orgán z úřední evidence pouze 
na žádost dotčené osoby. To je v souladu s účelem základní zásady, aby dotčené osoby byly 
co nejméně zatěžovány.  
 
 Podklady pro správní řízení, popřípadě pro jiný postup podle správního řádu, zajišťuje 
zásadně správní orgán (vizte § 50 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.). Jeví se jako nadbytečné, 
aby dotčená osoba musela žádat o to, aby správní orgán zajistil údaje z úřední evidence, k níž 
má přístup. To, k jakým údajům a pro jaké účely má správní orgán přístup, vyplývá 
ze zvláštních zákonů. 
 
 S tím souvisí vypuštění konstrukce, podle níž měl správní orgán při opatřování údajů 
vůči třetím osobám, jichž se údaje dotýkají, stejné postavení jako dotčená osoba. Správní 
orgán nebude totiž již vystupovat na žádost dotčené osoby, ale bude podklady opatřovat 
v rámci své působnosti s využitím údajů z úřední evidence, do které má ze zákona přístup. 
Dosavadní úprava tím ztrácí opodstatnění. 
 
 V nezměněné podobě naopak zůstává zásada, že podklady může správní orgán 
vyžadovat od dotčené osoby jen tehdy, stanoví-li tak právní předpis. Tato zásada vychází 
z čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být nucen činit to, 
co zákon neukládá. Podle čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod mohou být povinnosti 
ukládány jen na základě zákona v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. 
Správní orgán tedy bude i nadále moci vyžadovat po dotčených osobách předložení podkladů 
jen v těch případech, kdy je tak výslovně stanoveno v právním předpise.  
 
 Pravidlo v § 6 odst. 2 větě druhé zákona č. 500/2004 Sb. se použije pouze tehdy, 
nestanoví-li zvláštní zákon jinak (vizte § 1 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.). Navrhovaná 
úprava tedy nepředstavuje nepřímou novelu zvláštních zákonů upravujících povinnost 
dotčeným osobám předkládat správním orgánům určité podklady. Zvláštní úprava tedy bude 
mít před § 6 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. přednost i v případech, kdy by správní orgán 
mohl podklady získat z úřední evidence, do které má přístup. Nestanoví-li však zvláštní zákon 
dotčeným osobám povinnost předložit určitý podklad, správní orgán ho získá přednostně 
z úřední evidence, k níž má přístup, a to i bez žádosti dotčené osoby. 
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K čl. CXVI bodu 2 (§ 71 odst. 4) 
  
 Navrhuje se vypustit stavení lhůty pro vydání rozhodnutí v případě opatřování 
podkladů z úřední evidence, k níž má správní orgán přístup. Lhůta pro vydání rozhodnutí 
poskytuje dostatečný prostor i pro opatření podkladů z úřední evidence, ke kterému dochází 
zpravidla bez časového prodlení. Není tedy nutné ji stavět. I vzhledem k tomu, že podle 
navrhované právní úpravy bude opatřovat správní orgán podklady z úřední evidence 
bez žádosti dotčené osoby, není důvod zachovávat tuto právní úpravu. 
 
K čl. CXVI bodu 3 (§ 79 odst. 7) 
 
 S ohledem na změny navržené v § 6 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. se navrhuje 
vypustit úpravu v § 79 odst. 7 téhož zákona, neboť dotčená osoba nebude podle navrhované 
právní úpravy muset o zajištění potřebných údajů z úřední evidence sama žádat. Není proto 
důvod, aby jí byly ukládány náklady na opatření údajů podle § 6 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb. Použije se tedy obecná úprava v § 79 odst. 3 uvedeného zákona, podle které 
správní orgán nese své náklady. 

 
K části sto sedmnácté – změna zákona o ověřování 
 
K čl. CXXI bodům 4 a 8 [§ 11 odst. 1 a § 13 písm. g)] 
 
 Stávající právní úprava institutu legalizace vylučuje provedení legalizace 
elektronického podpisu, což však není s ohledem na rozvoj elektronizace žádoucí. Legalizace 
elektronického podpisu bude prováděna obdobně, jako je tomu při legalizaci podpisu 
na listině. Žadatel o provedení legalizace elektronického podpisu se dostaví před subjekt 
provádějící legalizaci (legalizaci provádí krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností, dále pak obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně 
členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam 
stanoví prováděcí právní předpis, újezdní úřady, držitel poštovní licence a Hospodářská 
komora České republiky) s dokumentem v elektronické podobě s elektronickým podpisem, 
který před subjektem provádějícím legalizaci uzná za vlastní. Subjekt provádějící legalizaci 
tuto skutečnost osvědčí připojením ověřovací doložky podepsané kvalifikovaným 
elektronickým podpisem a opatřené kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. 
Podrobnosti připojení ověřovací doložky budou stanoveny v prováděcím právním předpise, 
přičemž se počítá s využitím obdobných technik, jaké se používají při provádění autorizované 
konverze dokumentů.  
 
K čl. CXXI bodům 1 až 3, 5 až 7, 9 a 10 [§ 10 odst. 1, 2 a 5, § 12 písm. f), § 13 písm. b) a e) 
a § 15 odst. 2 a 3] 
 
 Vzhledem k tomu, že se vedle legalizace vlastnoručního podpisu zamýšlí umožnit také 
legalizaci elektronického podpisu, je třeba tomu přizpůsobit i terminologii, neboť legalizace 
elektronického podpisu nemůže být z povahy věci spjata s listinou. Z tohoto důvodu se 
navrhuje tam, kde je to třeba, hovořit namísto o „listině“ o „dokumentu“, neboť podle § 2 
písm. e) zákona č. 499/2004 Sb. je možné za dokument považovat každou písemnou, 
obrazovou, zvukovou nebo jinou zaznamenanou informaci, ať již v podobě analogové či 
digitální, která byla vytvořena původcem nebo byla původci doručena. Ve vztahu k legalizaci 
vlastnoručního podpisu se tak bude za dokument považovat dokument v analogové podobě, 
ve vztahu k legalizaci elektronického podpisu se pak bude dokumentem rozumět dokument 
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v digitální podobě.  
 
K čl. CXX1 bodu 11 (§ 18a až 18d) 
 

Navrhuje se zrušit § 18a až 18d zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo 
kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon 
o ověřování), a to s ohledem na novou koncepci využívání údajů ze základních registrů 
a agendových informačních systémů. Ministerstvo vnitra, krajské úřady, obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností, obecní úřady a újezdní úřady jsou na základě § 18a až 18d zákona 
č. 21/2006 Sb. oprávněny k využívání údajů ze základního registru obyvatel, z informačního 
systému evidence obyvatel, informačního systému cizinců, informačního systému evidence 
občanských průkazů a informačního systému evidence cestovních dokladů. Všechny tyto 
úřady budou i nadále oprávněny k využívání všech těchto údajů, oprávnění k jejich využívání 
však bude nově založeno na registraci agendy ověřování a následné registraci orgánu veřejné 
moci pro výkon agendy v registru práv a povinností. Ministerstvo vnitra coby ohlašovatel 
agendy ověřování ohlásí v rámci procesu registrace agendy údaje, které budou, po úspěšném 
ohlášení agendy a registraci orgánu veřejné moci pro výkon agendy, orgány veřejné moci 
využívat ze základních registrů či agendových informačních systémů, a to prostřednictvím 
informačního systému základních registrů nebo prostřednictvím informačního systému 
sdílené služby. 

 
Cestou přechodných ustanovení k zákonu o základních registrech bude zabezpečeno, 

že orgánům veřejné moci vykonávajícím působnost v agendě ověřování bude zachována 
kompetence využívat údaje z informačních systémů veřejné správy v rozsahu stanoveném 
zrušenými ustanoveními o využívání údajů, a to až do okamžiku, kdy ohlašovatel 
Ministerstvo vnitra dospěje k závěru, že je nutno rozsah modifikovat. Po této modifikaci bude 
orgán veřejné moci využívat údaje z informačních systémů veřejné správy v rozsahu 
stanoveném v registru práv a povinností. 
 
K části sto třicáté druhé – změna zákona o základních registrech 

 
K čl. CXXXVII bodu 1 [§ 1 písm. a)] 
 
 V souvislosti se vznikem nového informačního systému veřejné správy, který se 
navrhuje zakotvit do zákona o základních registrech, a rovněž s ohledem na skutečnost, 
že stávající znění § 1 písm. a) neobsahuje výčet všech informačních systémů veřejné správy, 
které jsou již v současné době v zákoně o základních registrech zakotveny (například 
absentuje informační systém registru osob či informační systém registru práv a povinností), 
dochází k legislativně-technické změně § 1 (předmětu úpravy). Uvedení všech informačních 
systémů veřejné správy v § 1 písm. a) by způsobilo, s ohledem na počet těchto informačních 
systémů veřejné správy a délku jejich názvů, nepřehlednost § 1 písm. a). Nadto je třeba uvést, 
že i každý další nově zřízený informační systém veřejné správy by pak musel být do § 1 
písm. a) doplněn. Z těchto důvodů se proto navrhuje formulovat § 1 písm. a) obecněji tak, 
aby neobsahoval výslovné uvedení konkrétních informačních systémů veřejné správy. 
 
K čl. CXXXVII bodu 2 [§ 2 písm. b)] 
 
 Definice referenčního údaje se rozšiřuje o údaje vedené v agendovém informačním 
systému, které jsou v základním registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních 
uživatelů údajů a některých práv a povinností (tzv. registru práv a povinností) označeny jako 
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údaje referenční. Na takto označené údaje vedené v agendových informačních systémech se 
budou nově vztahovat pravidla obsažená v § 4 a 5 zákona o základních registrech, typicky se 
vůči nim uplatní presumpce jejich správnosti. 
 
 Dále se zpřesňuje definice referenčního údaje v tom smyslu, že údaj vedený 
v základním registru musí být jako údaj referenční označen přímo právním předpisem. 
Vzhledem k tomu, že se pojem „základní registr agend, orgánů veřejné moci, 
soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností“ vyskytuje v § 2 písm. b) 
poprvé, zavádí se pro něj legislativní zkratka „registr práv a povinností“. 
 
K čl. CXXXVII bodům 3 a 4 [§ 2 písm. g) a h)] 
 
 V souvislosti se vznikem nového informačního systému veřejné správy, 
tj. informačního systému sdílené služby, se navrhuje upravit definici informačního systému 
základních registrů. Důvodem je skutečnost, že je třeba rozlišovat sdílení dat mezi 
agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se zapisují údaje do základních 
registrů, a jinými agendovými informačními systémy, a sdílení dat mezi agendovými 
informačními systémy, jejichž prostřednictvím se nezapisují údaje do základních registrů, 
navzájem. Sdílení dat mezi agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se 
zapisují údaje do základních registrů (tzv. editačními agendovými informačními systémy), 
a jinými agendovými informačními systémy, zajišťuje informační systém základních registrů.  
Sdílení dat mezi agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se nezapisují 
údaje do základních registrů (tzv. needitačními agendovými informačními systémy), 
navzájem, pak bude zajišťovat informační systém sdílené služby, jehož definici se navrhuje 
upravit v § 2 písm. h) zákona o základních registrech. 
 
K čl. CXXXVII bodům 5, 7 a 9 až 13 [§ 2 písm. i) a § 4 odst. 3 až 5, 7 a 8] 
 
 Navrhované změny reagují na skutečnost, že referenčním údajem je nově i údaj 
vedený v agendovém informačním systému, který je v registru práv a povinností označen jako 
údaj referenční.  
 
 V případě § 4 odst. 5 se jedná pouze o legislativně-technickou změnu reagující 
na vložení nového odstavce 2. 
 
K čl. CXXXVII bodu 6 [§ 3 písm. d)] 
 
 Vzhledem k tomu, že se pojem „základní registr agend, orgánů veřejné moci, 
soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností“ vyskytuje poprvé v § 2 
písm. b), zavádí se pro něj legislativní zkratka „registr práv a povinností“ v uvedeném 
ustanovení a této legislativní zkratky se pak užívá v § 3 písm. d). 
 
K čl. CXXXVII bodu 8 (§ 4 odst. 2) 
 
 V návaznosti na možnost vedení referenčních údajů i v agendovém informačním 
systému se vymezuje, jaké údaje jsou obsahem agendového informačního systému (především 
se bude jednat o referenční údaje, popřípadě jiné údaje, do budoucna lze počítat také 
s referenčními vazbami). 
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K čl. CXXXVII bodům 14 až 16 a 18 (§ 5 odst. 1 a 3) 
 

Mění se dosavadní legislativní koncepce využívání referenčních údajů vedených 
v základních registrech, podle které byla kompetence orgánu veřejné moci k využívání 
referenčních údajů založena zákonem o základních registrech nebo jiným právním předpisem. 
Orgány veřejné moci budou i nadále oprávněny k využívání referenčních údajů vedených 
v základních registrech, jejich oprávnění k využívání referenčních údajů však již nebude 
založeno právním předpisem, ale bude spojeno s registrací agendy a následnou registrací 
orgánu veřejné moci pro výkon agendy v registru práv a povinností. Nově se v odstavci 1 
upravuje rovněž využívání referenčních údajů z agendových informačních systémů, a to 
v reakci na skutečnost, že podle § 2 písm. b) zákona o základních registrech je referenčním 
údajem také údaj vedený v agendovém informačním systému, který je v registru práv 
a povinností označen jako údaj referenční. Orgán veřejné moci tak coby ohlašovatel agendy 
ohlásí v rámci procesu registrace agendy referenční údaje, které bude možné orgány 
registrovanými pro výkon v působnosti v agendě, po úspěšné registraci agendy a registraci 
orgánu veřejné moci pro výkon agendy, využívat ze základních registrů či agendových 
informačních systémů. 
 
 Ve vztahu k referenčním údajům vedeným v základních registrech i agendových 
informačních systémech se uplatní presumpce jejich správnosti, tj. referenční údaj bude 
považován za správný, pokud nebude prokázán opak nebo pokud nevznikne oprávněná 
pochybnost o jeho správnosti. 
 
K čl. CXXXVII bodu 17 (§ 5 odst. 2) 
 

Zachovává se zásada, že pokud je vyžadován aktuální údaj, který je jako referenční 
údaj zapsán v základním registru, poskytne se ze základního registru a nikoli z agendového 
(zdrojového) informačního systému. V případě, že je vyžadován aktuální údaj, který není jako 
referenční údaj zapsán v základním registru, ale je veden v agendovém informačním systému, 
poskytne se z tohoto agendového informačního systému. Stejný způsob se uplatní 
i u neaktuálních, tj. historických údajů, které budou poskytovány výlučně z agendových 
informačních systémů, neboť v základních registrech nejsou historické údaje vedeny. Naopak 
se již výslovně neupravuje zásada ochrany osobních údajů, podle které mohou být údaje 
využívány pouze v rozsahu nezbytném ke splnění daného úkolu, a to z důvodu její 
nadbytečnosti. Tato skutečnost vyplývá z požadavků na zákonnost zpracování osobních údajů 
stanovených v čl. 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a ze zásady minimalizace 
údajů vyjádřené v čl. 5 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
(tj. že osobní údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu 
k účelu, pro který jsou zpracovány). Právním titulem pro zpracování údajů bude v tomto 
případě důvod uvedený v čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, 
tedy že zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo 
při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce. 
 
K čl. CXXXVII bodu 19 (§ 5 odst. 4 a 5) 
 
K odstavci 4  
 
 Navrhované ustanovení upravuje využívání údajů vedených v základním registru nebo 
zapisování údajů do základního registru prostřednictvím agendového informačního systému, 
popřípadě využívání referenčních údajů vedených v agendových informačních systémech 
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nebo zapisování referenčních údajů do agendového informačního systému, ze strany orgánu 
veřejné moci. Je-li využívání či zapisování údajů spjato se základním registrem, děje se tak 
prostřednictvím agendového informačního systému, přičemž vazbu mezi základním registrem 
a agendovým informačním systémem zajišťuje služba informačního systému základních 
registrů.  
 
 Pokud je využívání referenčních údajů spjato s agendovým informačním systémem, je 
zajišťováno přímo službami tohoto agendového informačního systému, a to za předpokladu, 
že  je orgán veřejné moci, jenž má referenční údaje z agendového informačního systému 
využívat, správcem tohoto agendového informačního systému. Není-li tomu tak, tedy orgán 
veřejné moci, jenž má referenční údaje z agendového informačního systému využívat, není 
správcem tohoto agendového informačního systému, je přístup orgánu veřejné moci 
k referenčním údajům vedeným v agendovém informačním systému zajišťován službami 
informačního systému sdílené služby. Pokud jde o zapisování referenčních údajů 
do agendového informačního systému, není rozlišováno mezi orgánem veřejné moci, který je 
správcem tohoto agendového informačního systému, a orgánem veřejné moci, který není 
správcem tohoto agendového informačního systému. Zapisování referenčních údajů 
do agendového informačního systému probíhá v obou případech prostřednictvím služeb 
agendového informačního systému. 
 
K odstavci 5  
 
 V případě soukromoprávních uživatelů údajů se zachovává konstrukce, že oprávnění 
soukromoprávního uživatele údajů k využívání údajů vedených v základním registru nebo 
agendovém informačním systému musí být založeno zákonem o základních registrech nebo 
jiným právním předpisem, to znamená, že v konkrétním právním předpise musí být zakotvena 
tzv. položková skladba, která stanoví, které údaje je soukromoprávní uživatel údajů oprávněn 
z příslušného základního registru nebo agendového informačního systému využívat. Tato 
položková skladba se však uplatní pouze v těch situacích, kdy právní předpis ukládá 
soukromoprávnímu uživateli údajů nějakou povinnost, přičemž za účelem splnění této 
povinnosti jej opravňuje k využívání údajů ze základního registru nebo agendového 
informačního systému v určitém rozsahu. Ve vztahu k referenčním údajům vedeným 
v základních registrech nebo agendových informačních systémech, které je soukromoprávní 
uživatel údajů oprávněn využívat, se uplatní presumpce jejich správnosti, tj. údaj je 
považován za správný, pokud není prokázán opak nebo pokud nevznikne oprávněná 
pochybnost o jeho správnosti.  
   
K čl. CXXXVII bodu 20 (zrušovaný § 5 odst. 6) 
 
 Důvodem zrušení § 5 odst. 6 je skutečnost, že se do § 9 odst. 4 zákona č. 365/2000 Sb. 
navrhuje zakotvit úpravu, podle níž je osoba, která je držitelem prostředku pro elektronickou 
identifikaci, který umožňuje přístup se zaručenou identitou, oprávněna obstarat si s využitím 
tohoto prostředku údaje vedené o ní v informačním systému veřejné správy, který je 
neveřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem (v současné době § 9 odst. 4 zákona 
č. 365/2000 Sb. upravuje oprávnění k obstarání si výstupu z informačního systému veřejné 
správy). Některé údaje vedené v informačním systému veřejné správy si bude možné obstarat 
přímo na portálu veřejné správy (přehled těchto informačních systémů veřejné správy bude na 
portálu veřejné správy zveřejněn) nebo s využitím národního bodu pro identifikaci 
a autentizaci. Ustanovení § 9 odst. 5 zákona č. 365/2000 Sb. pak upravuje možnost osoby, 
která je držitelem prostředku pro elektronickou identifikaci, který umožňuje přístup se 
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zaručenou identitou, s využitím tohoto prostředku poskytnout údaje vedené o ní 
v informačním systému veřejné správy jiné osobě anebo veřejnému orgánu (tj. státnímu 
orgánu, orgánu územního samosprávného celku nebo orgánu veřejné moci, který není státním 
orgánem ani orgánem územního samosprávného celku). Vzhledem k tomu, že stávající § 5 
odst. 6 zákona o základních registrech by do jisté míry představoval duplicitní právní úpravu 
vůči obecnějšímu § 9 odst. 4 a 5 zákona č. 365/2000 Sb., navrhuje se jej zrušit. 
 
K čl. CXXXVII bodu 21 (§ 5a odst. 2) 
 
 Navrhované doplnění § 5a odst. 2 reaguje na zakotvení informačního systému sdílené 
služby do zákona o základních registrech, jehož primárním účelem bude zajišťování sdílení 
dat mezi agendovými informačními systémy navzájem (těmi agendovými informačními 
systémy, prostřednictvím kterých se nezapisují údaje do základních registrů). 
 
K čl. CXXXVII bodům 22 a 23 [§ 7 odst. 2 písm. d) a e)] 
 
 Navrhované změny reflektují, že je třeba rozlišovat sdílení dat mezi agendovými 
informačními systémy, jejichž prostřednictvím se zapisují údaje do základních registrů, 
a jinými agendovými informačními systémy, a sdílení dat mezi agendovými informačními 
systémy, jejichž prostřednictvím se nezapisují údaje do základních registrů, navzájem. 
Z tohoto důvodu se zpřesňuje znění § 7 odst. 2 písm. d) a e) zákona o základních registrech. 
 
K čl. CXXXVII bodu 24 (§ 7 odst. 3) 
 
 Současné znění § 7 odst. 3 nedůvodně zužuje rozsah odpovědnosti správce 
informačního systému základních registrů za neměnnost údajů předávaných prostřednictvím 
tohoto informačního systému. Odpovědnost za neměnnost údajů by se měla vztahovat 
na jakýkoliv tok údajů prostřednictvím informačního systému základních registrů, 
tj. nejenom na údaje referenční.  
 
K čl. CXXXVII bodu 25 (§ 7 odst. 4) 
 
 Legislativně-technická změna sledující sjednocení terminologie napříč zákonem 
o základních registrech. 
 
K čl. CXXXVII bodu 26 (§ 7a) 
 
 Ustanovení § 7a zákona o základních registrech navazuje na definici informačního 
systému sdílené služby, která je obsažena v § 2 písm. h) téhož zákona a blíže tento informační 
systém specifikuje, když stanoví, kdo je jeho správcem a jaké jsou základní povinnosti tohoto 
správce, které se s informačním systémem sdílené služby pojí. 

 
Účelem navrhované úpravy je, aby sdílení údajů, které jsou předmětem primární 

evidence v agendových informačních systémech, jež však nejsou vedeny referenční vazbou 
na základní registry, zajišťovala služba informačního systému sdílené služby. 

 
Správcem informačního systému sdílené služby bude Ministerstvo vnitra, mezi jehož 

povinnosti se navrhuje řadit činnosti spojené s tímto informačním systémem, především 
zajištění realizace vazeb mezi agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se 
nezapisují údaje do základních registrů, a to prostřednictvím informačního systému sdílené 
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služby. Správce informačního systému sdílené služby rovněž bude zpřístupňovat údaje 
obsažené v agendových informačních systémech, jejichž prostřednictvím se nezapisují údaje 
do základních registrů, a to v rozsahu oprávnění obsažených v registru práv a povinností, 
přičemž i zpřístupnění údajů probíhá prostřednictvím informačního systému sdílené služby. 
 
K čl. CXXXVII bodu 27 (§ 8 odst. 2 a 3) 
 
K odstavci 2 
 
 V souvislosti se zřízením informačního systému sdílené služby je třeba rozlišovat, zda 
správce agendového informačního systému zajišťuje realizaci vazeb mezi agendovým 
informačním systémem a jinými agendovými informačními systémy prostřednictvím 
informačního systému základních registrů, nebo prostřednictvím informačního systému 
sdílené služby, přičemž účelem, pro který se tato realizace vazeb mezi agendovými 
informačními systémy uskutečňuje, je využívání údajů. 
 
K odstavci 3 
 

Doposud vyplývala povinnost správce agendového informačního systému umožnit 
využívání údajů z agendového informačního systému orgánu veřejné moci z oprávnění orgánu 
veřejné moci k využívání údajů založeného konkrétním právním předpisem. Navrhovanou 
úpravou se však cílí na to, aby již zvláštní právní předpisy neobsahovaly tato oprávnění 
(tzv. položkové skladby) pro orgány veřejné moci. Z tohoto důvodu je nutné v zákoně 
o základních registrech stanovit povinnost správcům agendových informačních systémů 
umožnit využívání údajů vedených v agendových informačních systémech orgánům veřejné 
moci, čímž se má předejít situacím, kdy by správci agendových informačních systémů 
blokovali využívání údajů vedených v agendových informačních systémech orgánům veřejné 
moci. Ve vztahu k soukromoprávním uživatelům údajů však bude dosavadní koncepce 
zachována, tj. oprávnění k využívání údajů vedených v agendových informačních systémech 
bude pro soukromoprávní uživatele údajů i nadále vyplývat z konkrétních právních předpisů. 
 
K čl. CXXXVII bodům 28 až 30 (§ 8 odst. 4 a 5) 
 

První ze změn navrhovaných v odstavci 4 je reakcí na skutečnost, že pro základní 
registr agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv 
a povinností byla v zákoně o základních registrech zavedena legislativní zkratka „registr práv 
a povinností“, nikoliv „základní registr práv a povinností“. Dochází tedy k vyjasnění 
terminologické nesrovnalosti.  

 
Změna, která je společná pro odstavec 4 a 5, pak souvisí se vznikem nového 

informačního systému veřejné správy, tj. informačního systému sdílené služby. 
 
K čl. CXXXVII bodu 31 (§ 15) 
 
 Legislativně-technická změna reagující na vznik nového informačního systému 
veřejné správy, tj. informačního systému sdílené služby, který je nutno do § 15 promítnout. 
 
K čl. CXXXVII bodu 32 [§ 17 písm. e)] 
 
 Podle stávající právní úpravy se jiné fyzické osoby zapisují do základního registru 
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obyvatel tehdy, vyžaduje-li u nich jiný právní předpis agendový identifikátor fyzické osoby 
a současně tento právní předpis stanoví, že se tyto fyzické osoby vedou v základním registru 
obyvatel. Vzhledem k tomu, že v českém právním řádu nelze nalézt příklad právního 
předpisu, který by něco takového stanovil, jeví se žádoucí změnit dosavadní koncepci 
písmene e). Nově se proto navrhuje, aby bylo vedení jiných fyzických osob v základním 
registru obyvatel [tedy těch, které nelze zařadit pod písmena a) až d)] vázáno na zápis těchto 
fyzických osob do evidence, kterou vede orgán veřejné moci. Do této kategorie tak bude 
možné zařadit například cizince, který není subjektem údajů podle § 17 písm. b) až d), avšak 
je veden v evidenci orgánu veřejné moci (například v katastru nemovitostí). 
 
 Výslovně se však uvádí, že za evidenci orgánu veřejné moci se nepovažuje evidence 
dokumentů, neboť není úmyslem vést v základním registru obyvatel údaje o fyzických 
osobách, jejichž jednání nelze z hlediska zápisu do základního registru obyvatel považovat 
za relevantní (například učinila-li fyzická osoba podnět vůči orgánu veřejné moci či vznesla-li 
fyzická osoba vůči orgánu veřejné moci dotaz). Byla-li by tato úprava připuštěna, došlo by 
k nepřiměřenému zahlcení základního registru obyvatel, což není účelem změny provedené 
v písmenu e). 
 
K čl. CXXXVII bodům 33 až 36 (§ 18) 
 

Navrhuje se rozšířit údaje vedené v základním registru obyvatel o nové referenční 
údaje, na jejichž vedení je zájem, a to s ohledem na jejich časté využívání orgány veřejné 
moci z informačního systému evidenci obyvatel (rodné příjmení, pohlaví, rodinný stav 
či registrované partnerství, omezení svéprávnosti). V souvislosti s již vedeným číslem a druhy 
elektronicky čitelných identifikačních dokladů se nově povede i datum skončení jejich 
platnosti. 
 
K čl. CXXXVII bodům 37 až 41 (§ 18 odst. 5 a § 19 odst. 1 až 3 a 6) 

 
 Legislativně-technické změny související s rozšířením referenčních údajů vedených 
v základním registru obyvatel.  
 
 V § 18 odst. 5 se rovněž reaguje na skutečnost, že oprávnění orgánů veřejné moci 
k využívání některých referenčních údajů ze základního registru obyvatel již nebude vyplývat 
z konkrétního právního předpisu, respektive z položkové skladby v něm zakotvené. 

 
K čl. CXXXVII bodům 42 a 43 (§ 22 odst. 1 a 2) 
 
 Vedle legislativně-technické změny související s rozšířením referenčních údajů 
vedených v základním registru obyvatel, se navrhuje prodloužit dobu uchovávání údajů 
v základním registru obyvatel na 50 let od smrti subjektu údajů nebo ode dne nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, respektive 50 let od poslední aktualizace 
některého údaje, není-li údaj o smrti subjektu údajů v základním registru obyvatel veden. 
Doba 15 let pro uchovávání údajů není dostatečná, neboť je zájem na tom vést údaje 
o fyzických osobách zapisovaných do registru obyvatel i v případě, že nedochází ke změnám 
údajů, což se může týkat například občanů žijících v zahraničí, kteří dlouhodobě nepřišli 
do styku s českými orgány veřejné správy, nicméně stále mají vazby na Českou republiku. 
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K čl. CXXXVII bodu 44 (§ 28a) 
 
 S ohledem na novou koncepci využívání údajů ze základních registrů a agendových 
informačních systémů se navrhuje zrušení § 28a. 
 
K čl. CXXXVII bodům 45 až 47 a 49 (§ 51 odst. 1 a 2) 
 
 Legislativně-technické změny, z nichž některé se týkají nadpisu, další pak vychází 
z poznatků aplikační praxe, na jejichž základě bylo doznáno, že údaje o informačních 
systémech veřejné správy není nutné vést jako referenční údaje. 
 
K čl. CXXXVII bodu 48 [§ 51 odst. 1 písm. m)] 
 
 Nově se navrhuje vést údaje o informačních systémech veřejné správy v registru práv 
a povinností, respektive v informačním systému registru práv a povinností. Údaje 
o informačních systémech veřejné správy budou vedeny jako nereferenční údaje o orgánu 
veřejné moci spravujícím informační systém veřejné správy. Údaje o informačních systémech 
veřejné správy byly doposud vedeny vedle registru práv a povinností v dalších dvou různých 
informačních systémech veřejné správy, a to v informačním systému o informačních 
systémech veřejné správy a informačním systému o datových prvcích. Navrhovanou úpravou 
dojde ke zjednodušení procesu vedení údajů o informačních systémech veřejné správy. 
 
 V souvislosti s navrhovaným řešením je nutné se vypořádat s odlišnou osobní 
působností zákona č. 365/2000 Sb. a zákona o základních registrech. Povinnosti uložené 
zákonem č. 365/2000 Sb. dopadají na orgány veřejné správy, kterými jsou podle § 1 tohoto 
zákona státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků. Informační systém veřejné 
správy je § 2 písm. b) zákona č. 365/2000 Sb. definován jako funkční celek nebo jeho část 
zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost pro účely výkonu veřejné 
správy. Oproti tomu osobní působnost zákona č. 111/2009 Sb. je širší, neboť dopadá 
na orgány veřejné moci ve svém celku, tedy i na osoby (fyzické či právnické), kterým byla 
zákonem či rozhodnutím svěřena působnost (v oblasti veřejné moci). Tím, že navrhované 
řešení subsumuje informační systémy veřejné správy pod režim zákona č. 111/2009 Sb., 
respektive že orgány veřejné moci podle zákona č. 111/2009 Sb. budou mít povinnost editovat 
údaje o informačních systémech veřejné správy definované zákonem č. 365/2000 Sb., 
vyvstává otázka, zda na fyzické a právnické osoby, jimž byla svěřena veřejná moc, 
nedopadnou povinnosti podle zákona č. 365/2000 Sb. Je třeba vzít v této souvislosti v úvahu, 
že koncepce zákona č. 365/2000 Sb. nepojí neoddělitelně informační systém veřejné správy 
a orgán veřejné správy, neboli každý informační systém veřejné správy nemusí být nutně 
ve správě orgánu veřejné správy, ale může být ve správě orgánu veřejné moci (ve smyslu 
zákona č. 111/2009 Sb.). Pojem informační systém veřejné správy je tedy pojímán ryze 
materiálním způsobem. Je proto možné, aby například základní škola, která je orgánem 
veřejné moci podle zákona č. 111/2009 Sb., neboť je právnickou osobou, jíž byla svěřena 
působnost, spravovala informační systém veřejné správy (který je zároveň agendovým 
informačním systémem ve světle definice § 2 zákona č. 111/2009 Sb.), avšak nebudou na ni 
dopadat povinnosti podle zákona č. 365/2000 Sb. (např. atestace dlouhodobého řízení). 
 
K čl. CXXXVII bodu 50 (§ 51 odst. 6) 
 
 Legislativně-technická změna, která reflektuje skutečnost, že ve výčtu v odstavci 6 již 
nebudou zahrnuty (podobně jako ve výčtu v odstavci 1) pouze referenční údaje o agendě, ale 
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součástí výčtu bude i údaj nereferenční povahy.  
 
K čl. CXXXVII bodům 51 a 52 [§ 51 odst. 6 písm. d) a e)] 
 
 Navrhovanou změnou se z § 51 odst. 6 písm. d) vyčleňuje popis úkonů orgánů veřejné 
moci do samostatného písmene e), a to z důvodu, že tento údaj nebude veden jako údaj 
referenční. Naproti tomu písmeno d) vymezuje čtyři základní atributy úkonů orgánů veřejné 
moci, které se povedou jako referenční údaje. Jsou jimi: 1) označení úkonů orgánů veřejné 
moci vykonávaných v rámci agendy jako úkony vůči subjektu, který není orgánem veřejné 
moci, 2) identifikátor úkonu, 3) vymezení subjektu a 4) forma úkonu.   
 
K čl. CXXXVII bodu 53 [§ 51 odst. 6 písm. i)] 
 
 Údaje, které byly doposud vedeny v informačním systému o datových prvcích, budou 
součástí údajů o agendě a budou vedeny jako referenční údaje. Jejich editorem bude příslušný 
ohlašovatel agendy. Cílem navrhované úpravy je zavedení evidence údajů agendy v detailní 
hierarchické struktuře a možnosti ke každému prvku takto definované struktury údaje doplnit 
technické parametry jako je zejména: technický název, datový typ, omezení pro obsah 
a rozsah datového typu, násobnost prvku ve struktuře, povinnost prvku ve struktuře atd. Tato 
úprava umožní generování datových kontextů, na jejichž základě probíhá výměna dat mezi 
informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní. 
 
K čl. CXXXVII bodu 54 [§ 51 odst. 6 písm. j)] 
 
 Legislativně-technická změna, jejímž účelem je vypustit nadbytečnou formulaci. 
 
K čl. CXXXVII bodu 55 [§ 51 odst. 6 písm. k)] 
 
 V souvislosti s § 5a je nutno počítat s tím, že údaje z agendových informačních 
systémů budou zpřístupňovány i mimo referenční rozhraní.  
 
K čl. CXXXVII bodu 56 [§ 51 odst. 6 písm. l)] 
 
 V písmenu  l) je reflektována skutečnost, že orgán veřejné moci může na základě § 5 
odst. 4 rovněž zapisovat údaje do základních registrů nebo agendových informačních 
systémů. 
 
K čl. CXXXVII bodu 57 (§ 51 odst. 7) 
 
 Navrhovaný odstavec 7 vymezuje, které údaje o agendě, jež jsou vedeny v odstavci 6, 
jsou údaji referenčními. 
 
K čl. CXXXVII bodům 58 až 61 (§ 51 odst. 9 a 10) 
 
 Legislativně-technické změny související s rozšířením údajů o orgánu veřejné moci 
a údajů o agendě. S ohledem na vedení nových údajů v registru práv a povinností se určují 
editoři těchto nových údajů. 
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K čl. CXXXVII bodu 62 (§ 51a) 
 

V případě agendových informačních systémů by mělo být výlučně na správcích těchto 
agendových informačních systémů, zda určí některé z údajů vedených v agendových 
informačních systémech jako údaje referenční. Důvodem je fakt, že množina agendových 
informačních systémů i jejich správců je na rozdíl od množiny základních registrů a jejich 
správců podstatně různorodější. Aby byl údaj vedený v agendovém informačním systému 
„povýšen“ na údaj referenční, je třeba, aby správce agendového informačního systému, 
respektive samotný agendový informační systém splňoval některé podmínky, které v zásadě 
vycházejí z podmínek, které jsou vlastní základním registrům. Posouzení splnění těchto 
podmínek bude nicméně na Ministerstvu vnitra jakožto ústředním správním úřadu 
pro informační systémy veřejné správy. Správce agendového informačního systému může 
určit některé údaje referenčními jak z vlastní iniciativy, tak i na popud jiného orgánu veřejné 
moci. Primární odpovědnost je nicméně na samotném správci agendového informačního 
systému, tudíž tento není povinen orgánu veřejné moci vyhovět. Pouze v případě správců 
agendových informačních systémů, kteří jsou podřízeni vládě, se konstruuje možnost 
autoritativně „povýšení“ údajů na údaje referenční nařídit. Kompetentním orgánem je vláda 
a její kompetence se do zákona o základních registrech ukládá z důvodu odstavce 1 jako 
výjimka (nebyl-li by odstavec 1, patrně by pravidlo uvedené v odstavci 4 platilo i bez jeho 
výslovného uvedení). 
 
K čl. CXXXVII bodu 63 [§ 52 odst. 1 písm. h)] 
 
 První z navrhovaných změn představuje změnu legislativně-technickou, neboť pouze 
reflektuje vložení nového odstavce 2 do § 51, na základě čehož dochází k přečíslování dalších 
odstavců v tomto ustanovení. Druhá změna pak reflektuje novou koncepci využívání údajů 
ze základních registrů a agendových informačních systémů, kdy oprávnění orgánu veřejné 
moci k jejich využívání již nebude vyplývat z konkrétního právního předpisu (respektive 
z položkové skladby v něm obsažené).    
 
K čl. CXXXVII bodu 64 (zrušovaný § 52 odst. 3) 
 

Navrhuje se zrušit stávající odstavec 3, a to z důvodu jeho problematičnosti, neboť 
zákonodárce sám sobě určuje, co má stanovit v jiném právním předpise, čímž však není 
vázán. Z hlediska změn přinášených navrhovaným zákonem se zrušení odstavce 3 jeví 
potřebným, jelikož se nepředpokládá stanovení rozsahu přístupu k údajům vedeným 
v informačních systémech veřejné správy orgánům veřejné moci právním předpisem. 
 
K čl. CXXXVII bodu 65 (zrušovaný § 52 odst. 4) 
 

Z hlediska změn přinášených navrhovaným zákonem je nutné vypuštění odstavce 4, 
neboť se nepředpokládá stanovení rozsahu přístupu k údajům vedeným v informačních 
systémech veřejné správy orgánům veřejné moci právním předpisem. Druhá věta se pak jeví 
jako nadbytečná. 
 
K čl. CXXXVII bodu 66 (§ 52 odst. 4) 
 
 Pro obecné vymezení tohoto pravidla v § 5 odst. 1 (konkrétně se jedná o větu první), 
se jeví věta druhá jako nadbytečná. 
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K čl. CXXXVII bodům 67 až 70 (§ 52b) 
 
K odstavcům 1 a 4 
 
 Legislativně-technické změny, které reflektují vložení nového odstavce 2 do § 51 
a rozšíření údajů vedených o orgánech veřejné moci v registru práv a povinností.  
 
K odstavci 2 
 

Navrhovaná změna reaguje na skutečnost, že v případě vzniku nového ústředního 
správního úřadu a nové agendy nemusí existovat ústřední správní úřad, jehož působnosti je 
vzniklý orgán veřejné moci nejbližší. Pro tyto případy se navrhuje založit působnost 
Ministerstva vnitra jako oznamovatele vzniku orgánu veřejné moci. Ministerstvo vnitra bylo 
zvoleno s ohledem na svoji roli nositele koordinační kompetence v oblasti organizace 
a výkonu veřejné správy. 
 
K odstavci 7 
 
 První evidencí, do níž je orgán veřejné moci po svém vzniku zapsán, je rejstřík orgánů 
veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů (tj. do této evidence je orgán veřejné moci 
zapsán dříve než do registru práv a povinností). V zájmu minimalizace prodlev v zápisu 
jednotlivých údajů do rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů se 
zakládá kompetence orgánu veřejné moci zaslat podklady přímo Ministerstvu vnitra jako 
správci a editorovi rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů. 
Navrhované řešení předejde situacím, kdy by orgán veřejné moci editoval údaje až do registru 
práv a povinností, tudíž záznam o orgánu veřejné moci v rejstříku orgánů veřejné moci 
a soukromoprávních uživatelů údajů by byl po delší dobu neúplný. 
 
K čl. CXXXVII bodu 71 (zrušovaný § 52c) 
 
 S ohledem na novou koncepci využívání údajů ze základních registrů a agendových 
informačních systémů se navrhuje zrušení § 52c. 
 
K čl. CXXXVII bodu 72 (§ 53 odst. 5) 
 
 V současné době není v zákoně o základních registrech řešena situace, kdy vznikne 
nová agenda a zcela nová síť orgánů veřejné moci určená k jejímu výkonu (včetně nového 
ústředního správního úřadu). Taková agenda by mohla být ohlašována až po nabytí účinnosti 
příslušných právních předpisů, nikoliv pouze po nabytí jejich platnosti, neboť před nabytím 
účinnosti nebudou ještě nové orgány veřejné moci existovat. Vzhledem k tomu, že novou 
agendu je třeba vykonávat (včetně využívání údajů z informačních systémů veřejné správy) 
již od nabytí účinnosti příslušných právních předpisů, musí být registrace agendy a další 
procedury vytvářející předpoklad pro využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 
provedeny ještě před nabytím účinnosti příslušných právních předpisů, a musí tak být učiněno 
existujícími orgány veřejné moci. Působnost Ministerstva vnitra jako ohlašovatele agendy 
v případech, kdy nebude možno nalézt jiného ohlašovatele, se navrhuje z titulu jeho 
koordinační kompetence v oblasti organizace a výkonu veřejné správy. 
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K čl. CXXXVII bodu 73 až 75 [§ 54 odst. 1 písm. a) až c)] 
 
 V písmenu a) se navrhuje legislativně-technická změna, v případě změny provedené 
v písmenu b) se reaguje na skutečnost, že ne všechny agendové informační systémy budou již 
v okamžiku ohlášení agendy existovat (například ty, které přinese právní úprava zakládající 
novou agendu, budou existovat až od nabytí účinnosti této právní úpravy, nikoliv od doby její 
platnosti, kdy již lze ohlašovat agendu). Účelem změny navrhované v písmenu c) je zajistit 
automatizované předvyplnění formulářů údaji využívanými ze základních registrů 
a agendových informačních systémů.  
 
K čl. CXXXVII bodu 76 (§ 54 odst. 3) 
 
 Správce základního registru a správce agendového informačního systému budou mít 
povinnost vyjádřit se k věcné i technické způsobilosti základního registru a agendového 
informačního systému poskytovat službu pro ohlašovanou agendu. Zjistí-li například správce 
agendového informačního systému, že se pro ohlášenou agendu požaduje čerpat údaj, který 
není v jeho agendovém informačním systému veden, uvede ve svém stanovisku, že daný údaj 
není schopen poskytnout. 
 
 Dále se stanovuje povinnost správce referenčního rozhraní vyjádřit se 
k realizovatelnosti vazeb mezi agendovými informačními systémy. Zákon č. 365/2000 Sb. 
ve svém § 2 písm. s) definuje vazbu mezi informačními systémy veřejné správy jako 
vzájemné nebo jednostranné poskytování služeb informačních systémů veřejné správy, 
například sdílení dat. 
 
K čl. CXXXVII bodu 77 (§ 54 odst. 4) 
 
 Kompetence Ministerstva vnitra spočívající v posouzení odůvodněnosti rozsahu údajů 
vedených v základních registrech nebo agendových informačních systémech, které mají být 
zpřístupněny pro výkon agendy, a rozsahu oprávnění k přístupu k těmto údajům, vychází 
z koordinační kompetence Ministerstva vnitra v oblasti organizace a výkonu veřejné správy. 
Ministerstvu vnitra se tato kompetence zakládá za účelem objektivnějšího zhodnocení 
rozsahu. 
 
K čl. CXXXVII bodu 78 (§ 54 odst. 5) 
 
 Navrhovaný odstavec 5 reaguje na kompetenci Ministerstva vnitra založenou 
v odstavci 4 a stanovuje postup Ministerstva vnitra v případech, kdy jsou ze strany 
Ministerstva vnitra shledány nedostatky v ohlášení agendy nebo kdy je Ministerstvo vnitra 
toho názoru, že rozsah údajů vedených v základních registrech nebo agendových 
informačních systémech, které mají být zpřístupněny pro výkon agendy, anebo rozsah 
oprávnění k přístupu k těmto údajů, je nedůvodně široký či naopak úzký.  
 
K čl. CXXXVII bodu 79 (§ 54 odst. 6 a 7) 
 
K odstavci 6 
 
 Pokud ohlašovatel agendy, i přes výhrady Ministerstva vnitra, trvá na rozsahu údajů 
vedených v základních registrech nebo agendových informačních systémech, popřípadě 
na rozsahu oprávnění k přístupu k těmto údajům, pak je určení rozsahu údajů nebo rozsahu 
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oprávnění v části, která je sporná, svěřeno vládě (avšak pouze za předpokladu, že je 
ohlašovatel agendy podřízen vládě). Vláda byla zvolena z důvodu, že je vrcholným orgánem 
moci výkonné a je odpovědná za výkon veřejné správy Poslanecké sněmovně. Vláda si však 
vyžádá stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to s ohledem na formální kompetence 
Úřadu pro ochranu osobních údajů, jeho odbornost a nezávislost. Nepředpokládá se příliš 
velké zatěžování vlády, neboť lze očekávat, že bude převažovat zájem na vyřešení celé 
záležitosti na nižší úrovni (Ministerstvo vnitra si bude moci vyžádat stanovisko Úřadu 
pro ochranu osobních údajů i v případě vlastních pochybností, což však není nutné v zákoně 
o základních registrech uvádět, neboť to vyplývá z § 27 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, podle kterého si 
ministerstva navzájem vyměňují potřebné informace a podklady; nižší orgány státní správy 
jim podávají zprávy a sdělují údaje, které si příslušná ministerstva vyžadují v rozsahu 
nezbytně nutném pro plnění svých úkolů). 
 
K odstavci 7 
 

V případě ohlašovatele agendy, který není podřízený vládě a který trvá na rozsahu 
údajů vedených v základních registrech nebo agendových informačních systémech, popřípadě 
na rozsahu oprávnění k přístupu k těmto údajům, si Ministerstvo vnitra vyžádá stanovisko 
Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to k té části rozsahu údajů nebo rozsahu oprávnění, která 
je sporná. Ministerstvo vnitra pak rozsah údajů nebo rozsah oprávnění určí na základě 
stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů. Před tím, než Úřadu pro ochranu osobních 
údajů předá své stanovisko Ministerstvu vnitra, je povinen jej projednat s ohlašovatelem 
agendy. Je tedy na ohlašovateli agendy, aby v případě, že se stanoviskem Úřadu pro ochranu 
osobních údajů nebude souhlasit, Úřadu pro ochranu osobních údajů ozřejmil potřebu jím 
navrhovaného rozsahu údajů nebo rozsahu oprávnění a případně jej přesvědčil o moderaci 
postoje. 
 
K čl. CXXXVII bodu 80 (§ 54 odst. 8) 

 
Vzhledem k tomu, že právní úprava týkající se úkonů orgánů veřejné moci již bude 

upravena výlučně v zákoně o základních registrech, dochází k legislativně-technické úpravě 
v odstavci 8 a vypouští se odkaz na zákon č. 106/1999 Sb. 

 
K čl. CXXXVII bodům 81 a 82 (§ 55) 

 
Omezení orgánů veřejné moci povinných provést oznámení vykonávaní agendy, 

vyvolává již v současné době problémy ve vztahu k vedení adresy pracoviště orgánu veřejné 
moci, které vykonává úkon podle § 51 odst. 6 písm. d), nebo údaje o převedení výkonu úkonu 
podle § 51 odst. 6 písm. d) na jiný orgán veřejné moci, neboť jediným zdrojem tohoto údaje 
může být orgán veřejné moci, o jehož pracoviště se jedná. Nejsou-li všechny orgány veřejné 
moci vykonávající danou agendu zahrnuty do povinnosti oznamovat výkon agendy, nemá se 
Ministerstvo vnitra, které má následně tento údaj editovat do registru práv a povinností [podle 
§ 51 odst. 8 písm. a)], jak o údaji dozvědět. Rozšíření množiny orgánů veřejné moci, které 
jsou povinny oznamovat vykonávaní agendy, je však důležité i z hlediska vedení údaje 
o informačních systémech veřejné správy orgánů veřejné moci, neboť ty své, které orgán 
veřejné moci využívá k vedení příslušné agendy, může notifikovat pouze on. Je třeba 
artikulovat skutečnost, že mohou existovat agendy, které nepředpokládají editaci referenčních 
údajů či získávání údajů ze základních registrů či z agendových informačních systémů jiných 
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správců a přesto o nich budou vedeny údaje ve vlastních agendových informačních systémech 
(de lege lata může jít např. o agendu vidimace). 

 
 V případě odstavců 2 a 4 se jedná pouze o legislativně-technické změny reagující 
na vložení nového odstavce 2 do § 51. 
 
K čl. CXXXVII bodům 83 až 85 (§ 56) 
 
K odstavci 2 
 
 Legislativně-technická změna reagující na vložení nového odstavce 2 do § 51. 

 
K odstavci 4 

 
Správa základních registrů jakožto správce informačního systému základních registrů 

umožňuje přístup orgánů veřejné moci a nově také soukromoprávních uživatelů údajů, jejichž 
agendy byly registrovány, k referenčním údajům v základních registrech a k údajům 
v agendových informačních systémech, a to v rozsahu registrovaných rolí. 

 
K odstavci 5 

 
Doplňuje se nový odstavec 5, podle něhož Ministerstvo vnitra jakožto správce 

informačního systému sdílené služby umožňuje přístup orgánů veřejné moci 
a soukromoprávních uživatelů údajů, jejichž agendy byly registrovány, k referenčním údajům 
v agendových informačních systémech, a to v rozsahu registrovaných rolí. Uvedený odstavec 
se uplatní na ty agendové informační systémy, jejichž prostřednictvím se nezapisují údaje 
do základních registrů. 

 
K čl. CXXXVII bodům 86 až 89 (§ 56a, § 57) 

 
K § 56a odst. 4 a § 57 
 
 Legislativně-technické změny sledující sjednocení terminologie napříč zákonem 
o základních registrech a dále úpravu číslování.  
 
K § 56a odst. 5 a 6 
 
 Zrušení odstavců 5 a 6 je spojeno s novou koncepcí využívání údajů ze základních 
registrů a agendových informačních systémů. 
 
K čl. CXXXVII bodům 90 až 92 (§ 60) 
 

Změny, které se navrhují provést v § 60, se pojí se vznikem nového informačního 
systému veřejné správy, tj. informačního systému sdílené služby. Znění § 60 je nutné 
přizpůsobit změnám, které vznik informačního systému sdílené služby přináší. 
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K čl. CXXXVII bodu 93 (§ 61) 
 

Oprávnění k využívání údajů ze základního registru osob již nebude založeno 
příslušným právním předpisem, ale bude vyplývat z agendy, pro jejíž výkon byl orgán veřejné 
moci registrován. 

 
K čl. CXXXVII bodu 94 (§ 69) 

 
 Ministerstvo vnitra se zmocňuje k vydání vyhlášky, kterou se stanoví seznam položek 
popisu informačního systému veřejné správy podle § 51 odst. 1 písm. m). Vyhláška bude 
představovat obdobu vyhlášky č. 528/2006 Sb., s tím rozdílem, že forma a technické 
náležitosti předávání údajů nebudou součástí vyhlášky. Tyto údaje, stejně jako v případě 
jiných údajů uvedených v § 51 určí správce registru práv a povinností. 
 
 Ministerstvo vnitra se dále zmocňuje k vydání vyhlášky, kterou se stanoví osnova 
popisu úkonů orgánů veřejné moci podle § 51 odst. 6 písm. e). Vyhláška bude představovat 
obdobu vyhlášky č. 442/2006 Sb. 
 
K čl. CXXXVIII – přechodná ustanovení 
  
 Klíčové ustanovení přechodných ustanovení představuje bod 1, který zachovává 
dosavadní rozsah oprávnění orgánů veřejné moci využívat údaje vedené v základních 
registrech a jiných informačních systémech veřejné správy, tj. rozsah stanovený rušenými 
ustanoveními zákonů upravujících jednotlivé agendy regulující využívání údajů. Bude-li 
následně identifikována potřeba využívat pro výkon agendy v oprávnění dosud nezahrnutý 
údaj či naopak bude-li shledáno, že využití údaje pro výkon dané agendy není třeba, 
ohlašovatel agendy (obvykle ústřední správní úřad) požádá již platnými a účinnými postupy 
podle zákona o základních registrech o změnu registrace agendy tkvící v modifikaci 
využívaných údajů. 
 
 S ohledem na fakt, že navrhovaný zákon předpokládá nově vedení údaje o výčtu 
a popisu informačních systémů veřejné správy, jichž je orgán veřejné moci správcem, bodem 
2 se stanoví pro orgány veřejné moci přiměřená lhůta pro oznámení údaje Ministerstvu vnitru. 
Protože těmito orgány veřejné moci mohou být i orgány veřejné moci, kterým nově vzniká 
povinnost registrace výkonu v agendě, lhůta musí být delší než lhůta pro tuto registraci 
stanovená v bodě 5. 
 
 Stejně tak se prostřednictvím bodů 3 a 4 stanoví ohlašovatelům agend lhůty 
pro oznámení nových údajů, s jejichž vedením v registru práv a povinností navrhovaný zákon 
počítá. Protože je ohlášení struktury údajů vedených v agendových informačních systémech 
méně časově náročné než ohlášení popisu úkonů v agendách, jsou zvoleny rozdílné délky 
lhůt. 
 
 Konečně bodem 5 je reagováno na skutečnost, že ne všechny orgány veřejné moci 
mají dosud povinnost být účastny registrace výkonu v agendě. Nově se tato povinnost ukládá 
všem orgánům veřejné moci, pročež je nutno pro ty, pro něž tato povinnost bude platit nově 
stanovit období, v jehož rámci ohlásí svou působnost v agendě. 
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K části sto šedesáté 
 
K čl. CLXVI 

 
V souvislosti se zrušením zmocnění pro vydání vyhlášek k provedení některých 

ustanovení zákona č. 365/2000 Sb. čl. LXXV bodem 28 navrhovaného zákona se důvodu 
legislativně-technické ekonomie navrhuje zrušení uvedených vyhlášek přímo navrhovaným 
zákonem. 
 
K části sto šedesáté první 
 
K čl. CLXVII 
 
 Účinnost se navrhuje s přihlédnutím k předpokládané délce legislativního procesu 
a potřebě adekvátní legisvakance pro přípravu aplikace nových pravidel. 
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