
1 
 

VI.  
 

VYHODNOCENÍ MEZIREZORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ 
  

k návrhu zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
  
Návrh zákona byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dne 15. května 2019 s termínem pro zaslání připomínek do 4. června 2019. 
Celkem bylo k návrhu zákona uplatněno 133 zásadních připomínek, a to 32 připomínkovými místy. 
 
Zásadní připomínky uplatnily: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo 
životního prostředí, Úřad vlády České republiky, úřad 1. místopředsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády České republiky, odbor 
kompatibility Úřadu vlády České republiky, Bezpečnostní informační služba, Česká lékárnická komora, Česká národní banka, Český báňský 
úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Exekutorská komora České republiky, Hospodářská komora České republiky, Národní 
bezpečnostní úřad, Nejvyšší kontrolní úřad, Nejvyšší soud, Nejvyšší státní zastupitelství, Notářská komora České republiky, Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost, Úřad pro zahraniční styky a informace, Hlavní město Praha, Jihomoravský kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, 
Olomoucký kraj a Plzeňský kraj.         
 
Pouze doporučující připomínky uplatnily: Ministerstvo kultury, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Česká advokátní 
komora, Český statistický úřad, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, Unie zaměstnavatelských svazů 
České republiky, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Úřad pro ochranu osobních údajů.   
 
Žádné připomínky neuplatnily: Akademie věd České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky, 
Asociace samostatných odborů České republiky, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českomoravská 
konfederace odborových svazů, Kancelář prezidenta republiky, Komora daňových poradců České republiky, Konfederace umění a kultury, 
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Nejvyšší správní soud, Správa státních hmotných rezerv, Svaz měst a obcí České 
republiky, Technologická agentura České republiky, Úřad Národní rozpočtové rady, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Úřad 
průmyslového vlastnictví, Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj a Zlínský kraj. 
 
Připomínky v termínu pro sdělení připomínek nezaslaly: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Agrární komora České komory, Asociace krajů 
České republiky, Česká advokátní komora, Česká komora architektů, Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora, Český 
telekomunikační úřad, Družstevní Asociace České republiky, Energetický regulační úřad, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Grantová 
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agentura České republiky, Kancelář finančního arbitra, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu, Kancelář veřejného ochránce práv, 
Komora auditorů České republiky, Komora patentových zástupců České republiky, Komora veterinárních lékařů, Rada pro rozhlasové 
a televizní vysílání, Sdružení místních samospráv České republiky, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Úřad pro dohled 
nad hospodařením politických stran a politických hnutí, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví, Úřad zmocněnce vlády pro lidská práva, Ústav pro studium totalitních režimů, Ústavní soud, zahraniční výbor Poslanecké 
sněmovny, zahraniční výbor Senátu a Pardubický kraj.    
 
Pořadí zásadních připomínek jednotlivých připomínkových míst: 
 

1. Ministerstvo dopravy, 
2. Ministerstvo financí, 
3. Ministerstvo obrany, 
4. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
5. Ministerstvo pro místní rozvoj, 
6. Ministerstvo spravedlnosti, 
7. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
8. Ministerstvo zemědělství, 
9. Ministerstvo životního prostředí, 
10. Úřad vlády České republiky, 
11. úřad 1. místopředsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády České republiky, 
12. odbor kompatibility Úřadu vlády České republiky, 
13. Bezpečnostní informační služba, 
14. Česká lékárnická komora, 
15. Česká národní banka, 
16. Český báňský úřad, 
17. Český úřad zeměměřický a katastrální, 
18. Exekutorská komora České republiky, 
19. Hospodářská komora České republiky, 
20. Národní bezpečnostní úřad, 
21. Nejvyšší kontrolní úřad, 
22. Nejvyšší soud, 
23. Nejvyšší státní zastupitelství, 
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24. Notářská komora České republiky, 
25. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 
26. Úřad pro zahraniční styky a informace, 
27. Hlavní město Praha, 
28. Jihomoravský kraj, 
29. Liberecký kraj, 
30. Moravskoslezský kraj, 
31. Olomoucký kraj, 
32. Plzeňský kraj. 

 
Připomínkové místo Zásadní připomínka Vypořádání připomínky 

1. Ministerstvo dopravy 1.1 
Obecně 
 
Návrh obsahuje novely 159 zákonů, je tedy nepochybné, že jeho uvedení 
do praxe přinese určité problémy. Účinnost celého návrhu se předpokládá 
až od 1. ledna 2022 a podle přechodných ustanovení k části sto třicáté druhé 
se i po tomto datu bude nový systém zavádět postupně. Ani navrhované 
řešení však nevylučuje zcela nebezpečí vzniku organizačně technických 
problémů, které by zejména u systémů týkajících se velkého množství osob 
způsobily jejich nefunkčnost. Požadujeme proto do důvodové zprávy uvést, 
jaké mechanismy má předkladatel k dispozici, aby toto nebezpečí 
eliminoval na nejmenší možnou míru. 

Vysvětleno. 
 
Důvodová zpráva byla doplněna podle požadavku 
připomínkového místa. 

 1.2 
K finančním a personálním dopadům 
 
Finanční a personální dopady návrhu uvedené v bodě 6 obecné části 
důvodové zprávy považujeme s ohledem na rozsah návrhu 
za poddimenzované. Tento bod je z převážné části zaměřen na dopady 
vztahující se k Ministerstvu vnitra, nejsou v něm však vyjádřeny dopady 
pro další ministerstva a ústřední úřady. Požadujeme proto tuto část 
důvodové zprávy rozšířit tak, aby obsahovala komplexní dopady návrhu. 

Vysvětleno. 
 
Finanční a personální dopady návrhu jsou 
definovány primárně jako náklady na straně 
předkladatele (tj. Ministerstva vnitra), neboť ten je 
správcem v návrhu vyjmenovaných klíčových 
informačních systémů veřejné správy 
[informačního systému sdílené služby (doposud 
známého jako „eGon Service Bus“), registru práv 
a povinností, respektive portálu veřejné správy]. 
Příslušná část důvodové zprávy současně 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK5H45D7)



4 
 

vymezuje náklady na napojení informačních 
systémů veřejné správy na citované centrální 
informační systémy, kdy předkladatel definoval 
množinu zásadních 40 agendových informačních 
systémů, jejichž napojení na centrální informační 
systémy je předpokládáno. V tomto ohledu nelze 
odpovědně vyčíslit celkové náklady na napojení 
všech agendových informačních systémů veřejné 
správy, neboť nelze očekávat, že by došlo 
k propojení celé této množiny (cca 7500). 
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby. 

 1.3 
K finančním a personálním dopadům 
 
Jedním z příkladů nedostatečného vyjádření finančních a personálních 
dopadů, které je zmíněno v předchozím bodě, jsou nová pravidla 
pro registraci informačních systémů v části sedmdesáté druhé. Navrhované 
snížení limitu na hodnotu přesahující 1 milion Kč nebo na informační 
systém, u něhož se předpokládá, že bude poskytovat služby alespoň 5 000 
uživatelů, představuje výraznou změnu současného stavu. Platná úprava 
obsahuje limity 6 milionů Kč za rok nebo 30 milionů Kč za 6 let. 
Nepochybně tedy dojde ke značnému zvýšení počtu registračních řízení, 
která budou znamenat personální a finanční dopady pro všechna 
ministerstva a ústřední úřady. V důvodové zprávě jsou však dopady 
zpracovány pouze ve vztahu k Ministerstvu vnitra. V tomto směru proto 
požadujeme dopracování důvodové zprávy. 

Vysvětleno. 
 
Předkladatel není schopen tyto náklady určit, 
neboť mu není u každého orgánu veřejné správy 
známo, zda a jak dodržuje již nyní zakotvené 
povinnosti podle zákona o informačních 
systémech veřejné správy, zejména pokud jde 
o dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné 
správy. Navrhované opatření vnímá předkladatel 
jako konkretizaci již dnes definovaných povinností 
podle zákona o informačních systémech veřejné 
správy 
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby. 

 1.4 
K čl. LXXV – změna zákona o informačních systémech veřejné správy 
 
Zvýšení počtu registračních řízení zmíněné v předchozím bodu povede 
současně k prodloužení těchto řízení z důvodu posuzování vyššího počtu 
dokumentů Ministerstvem vnitra. Důsledkem toho budou prodlení 
při zřizování nových informačních systémů. Tento stav nelze považovat 
za žádoucí a je podle našeho názoru důvodem pro přehodnocení nově 

Vysvětleno. 
 
Předložený návrh zákona má jako jeden z cílů 
poskytnout zákonný rámec pro naplnění 
Informační koncepce České republiky schválené 
vládou v roce 2018. Předmětné ustanovení zákona 
o informačních systémech veřejné správy sice 
zvyšuje zátěž na realizátory ICT projektů, ovšem 
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navrhované úpravy registrací informačních systémů. vede ke zvýšení kvality realizovaných projektů 
zavedením možnosti účinněji sledovat 
a vyhodnocovat kvalitu a řešení ICT projektů 
ze strany odboru Hlavního architekta 
eGovernmentu Ministerstva vnitra. Tím se 
naplňují mimo jiné cíle Informační koncepce 
České republiky „Dílčí cíl 1.1: Vytvoření 
národního katalogu a vyhledávače služeb veřejné 
správy“ a „Dílčí cíl 5.2: Alokace adekvátních 
lidských a finančních zdrojů pro realizaci 
Informační koncepce České republiky“. Dále 
"Dílčí cíl 5.3: Zavedení principů pro řízení 
a rozvoj architektury v úřadech", "Dílčí cíl 1.3: 
Rozvoj univerzálních front-office služeb", "Dílčí 
cíl 1.4: Rozvoj klientských služeb resortů" 
a podporuje kupříkladu i cíl "Dílčí cíl 1.6: 
Stanovení rolí a zodpovědnosti za služby orgánů 
veřejné správy". Lze dodat, že Informační 
koncepce České republiky není sama o sobě 
právním předpisem, její existence a právní 
závaznost je však výslovně upravena § 5a zákona 
o informačních systémech veřejné správy. 
 
Kromě uvedených dokumentů, které jsou relativně 
nové, je navrhovaná právní úprava fakticky toliko 
zpřesněním rozsáhlého katalogu metodických, 
koordinačních, dozorových a jiných sjednocujících 
oprávnění, ke kterým je odbor Hlavního architekta 
eGovernmentu Ministerstva vnitra povolán 
ustanoveními zákona o informačních systémech 
veřejné správy (ve spojení s organizačním řádem 
Ministerstva vnitra), která jsou v tomto zákoně 
zakotvena již řadu let. Tato ustanovení se uplatňují 
vůči všem orgánům veřejné správy a nejsou 
vázána na žádný finanční limit. Lze tedy říci, 
že z hlediska stávající právní úpravy se fakticky 
o zcela nové povinnosti nejedná. Předkladatel je 
toho názoru, že u subjektů, kteří si řádně plní 
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stávající povinnosti týkající se informačních 
systémů veřejné správy, dlouhodobého řízení 
těchto informačních systémů a naplňování zásad 
pro pořízení a rozvoj informačních systémů 
veřejné správy, nebude přidaná zátěž velká. 
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla navrhovaná změna zákona 
o informačních systémech veřejné správy 
přesunuta.  

 1.5 
K čl. XXXVIII – změna zákona o vnitrozemské plavbě 
 
V části třicáté osmé se navrhuje změna zákona o vnitrozemské plavbě. 
Upozorňujeme, že novela tohoto zákona, která již byla podepsána 
prezidentem, obsahuje úpravu znění § 48a a dále doplňuje zákon o § 48b. 
Podle této změny zákona o vnitrozemské plavbě budou z agendových 
informačních systémů evidence občanských průkazů a evidence cestovních 
dokladů Ministerstvu dopravy a Státní plavební správě poskytovány podoba 
občana, jeho podpis, fotografie a podpis držitele, vše v digitální podobě. 
Část třicátou osmou a také důvodovou zprávu a platné znění je proto třeba 
upravit tak, aby odpovídaly této poslední novele zákona. Současně 
předpokládáme, že návrh Ministerstva vnitra obecně umožňuje poskytování 
údajů z informačních systémů také v digitální podobě. Pokud tomu tak není, 
požadujeme jeho doplnění v tomto směru. 

Akceptováno/vysvětleno. 
 
Ve znění čl. XXXVIII bude připomínkovým 
místem zmiňovaná novelizace zohledněna. 
Pokud jde o formu poskytování údajů 
z informačních systémů veřejné správy, 
předkladatel má ambici změnit toliko právní titul 
pro čerpání. Forma poskytování údajů tak zůstane 
zachována. 
 
Připomínka byla zohledněna v zákoně o právu 
na digitální služby, konkrétně v jeho § 23 
(přechodná ustanovení) bodu 1, do něhož bylo 
v zájmu právní jistoty doplněno, že do změny 
rozsahu čerpaných údajů navrhovaným postupem 
se zachovává nejen dosavadní rozsah údajů, nýbrž 
i dosavadní podmínky poskytování údajů. 

 1.6 
K čl. LVIII – změna zákona o námořní plavbě 
 
Obdobná připomínka jako v předchozím bodě platí pro část padesátou 
šestou obsahující změnu zákona o námořní plavbě. Návrh novely tohoto 
zákona byl předložen k projednání vládě a obsahuje úpravu znění § 80a, 
dále je doplněn o § 80b a také předpokládá, že Námořnímu úřadu budou 
poskytovány údaje uvedené v předchozím bodě v digitální podobě. Tuto 
část proto požadujeme upravit podle dalšího průběhu legislativního procesu. 

Akceptováno/vysvětleno. 
 
Ve znění čl. LVIII bude připomínkovým místem 
zmiňovaná novelizace zohledněna, předkladatel 
bude sledovat průběh připomínkovým místem 
zmiňované novelizace a případné modifikace 
zohlední v předmětném návrhu. 
 
Pokud jde o formu poskytování údajů 
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z informačních systémů veřejné správy, 
předkladatel má ambici změnit toliko právní titul 
pro čerpání. Forma poskytování údajů tak zůstane 
zachována. 

 1.7 
K čl. LXXIV – změna zákona o silničním provozu 
 
V části sedmdesáté první zařazená novela zákona o silničním provozu 
obsahuje doplnění § 118 a § 119 o odstavec 3. Obě změny mají umožnit 
tzv. notifikaci řidičského průkazu. Zařazení těchto odstavců považujeme 
za nadbytečné, protože již dnes má občan možnost zjistit, zda mu končí 
platnost řidičského průkazu nebo jiného dokladu prostřednictvím portálu 
občana. Začlenění takové úpravy do jednotlivých zákonů (návrh ji dále 
obsahuje také u občanských průkazů a cestovních dokladů v částech 
padesáté první a padesáté druhé) povede k roztříštěnosti a nepřehlednosti. 
Body 1 a 2 požadujeme proto z části sedmdesáté první vyřadit.       

Akceptováno. 

2. Ministerstvo financí 2.1 
Obecně 
 
Návrh neobsahuje změny zákonů vyplývající z poslaneckého návrhu zákona 
o právu na digitální služby, ke kterému přijala vláda souhlasné stanovisko. 

Vysvětleno. 
 
Předmětný návrh je pojat jako zcela autonomní 
legislativní počin a byl připraven na základě 
požadavku programového prohlášení vlády 
a nikoliv jako reakce na přípravu zákona o právu 
na digitální služby. Pouze shodou okolností jeho 
příprava probíhala paralelně s navrhovaným 
zákonem o právu na digitální služby a obsahuje 
některé obdobné instituty. Předkladatel počítá se 
zachováním tohoto pojetí a předpokládá, že další 
legislativní proces bude probíhat nezávisle 
na legislativním procesu u navrhovaného zákona 
o právu na digitální služby. 
 
Některé části návrhu zákona byly následně 
včleněny do zákona o právu na digitální služby. 

 2.2 
K finančním dopadům 

Vysvětleno. 
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Z předkládací a důvodové zprávy vyplývá, že nákladová stránka aplikace 
navrhovaného zákona činí 160 mil. Kč. S tímto můžeme souhlasit pouze 
za předpokladu, že předmětné výdaje budou kapitolou MV vynaloženy 
v rámci jejích schválených výdajových limitů bez navyšujících nároků 
na čerpání finančních prostředků státního rozpočtu. 

Návrh zákona přináší změny zásadního charakteru 
v rozsahu předávaných údajů mezi jednotlivými 
agendovými informačními systémy, respektive 
evidence těchto údajů. Tyto cíle byly projednány 
Radou vlády pro informační společnost a následně 
schváleny vládou v rámci strategie Digitální 
Česko. Navrhované úkoly generují odpovídající 
finanční náklady nad rámec výdajů kapitoly 
Ministerstva vnitra. V této souvislosti 
upozorňujeme na sněmovní tisk 447 (návrh 
zákona o právu na digitální služby), který 
předpokládá obdobně navýšení finančních nákladů 
na činnosti obdobného charakteru. K tomuto vláda 
přijala kladné stanovisko. Navýšení finančních 
výdajů nebude duplicitní, neboť oba návrhy 
směřují k podobným cílům, kdy lze důvodně 
předpokládat synergický efekt. 
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby. 

 2.3 
K personálním dopadům 
 
Zásadně nesouhlasíme s dopady do personální a platové oblasti. V souladu 
s velmi rezervovanou politikou vlády v oblasti navyšování nových 
personálních kapacit nad dosavadní limity požadujeme do všech 
relevantních částí materiálu, a to včetně návrhu usnesení vlády, explicitně 
uvést, že s přijetím navrženého materiálu nejsou spojeny žádné dopady 
do personální a platové oblasti v kapitole Ministerstvo vnitra. V této 
souvislosti upozorňujeme na aktuální počet neobsazených služebních míst 
státních zaměstnanců u ústředního orgánu Ministerstva vnitra, který 
za období leden – březen 2019 činil celkem 161 míst (kmenoví zaměstnanci 
bez započtení EU kapacit), tj. 6,8 %. 

Vysvětleno. 
 
Předkladatel nemůže souhlasit se spojováním 
personálních požadavků na agendy modifikované 
předmětným návrhem se svou celkovou aktuální 
personální situací. Skutečnost, že je nucen 
dosavadní agendy díky fluktuaci zaměstnanců 
a velmi nepříznivé situaci na trhu práce vykonávat 
reálně s méně zaměstnanci, neznamená, že má 
personální rezervy na pokrytí dalších personálních 
požadavků. Stejně tak to neznamená, že stávající 
agendy lze vykonávat s menším počtem personálu. 
Krátkodobě snad ano, ale s negativními dopady 
na kvalitu výkonu agend, spokojenost adresátů 
úkonů správních úřadů a konečně i spokojenost 
samotných zaměstnanců (která pak ústí v již 
zmíněnou vyšší míru fluktuace). Předkladatel má 
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za to, že není reálné donekonečna snižovat počty 
zaměstnanců vykonávající dosavadní agendy, aniž 
by byly k dispozici nové postupy, metody 
a nástroje a tyto objektivně nejsou. Připomíná, 
že i připomínkové místo v nedávné minulosti 
úspěšně požadovalo navýšení počtu služebních 
míst, i když bylo ve stejné době také postiženo 
neobsazeností stávajících míst v obdobném 
rozsahu jako nyní předkladatel. Předkladatel dále 
uvádí, že v současné době přistupuje na základě 
požadavku vlády k redukci počtu služebních 
a pracovních míst, tato redukce se však odvíjí 
od personálních potřeb dosavadních agend 
a logicky nemůže pracovat s agendami novými, 
respektive modifikovanými. Nutno akcentovat 
i skutečnost, že předkladatel a nikoliv 
připomínkové místo bude odpovědný za řádnou 
aplikaci navrhovaných pravidel a domnívá se, 
že je z povahy věci s to lépe než připomínkové 
místo posoudit své personální potřeby spojené 
s aplikací nových pravidel. S ohledem na fakt, 
že za řádný výkon veřejné správy vykonávaný 
ústředními správními úřady je odpovědna vláda 
a nikoliv připomínkové místo a vláda je rovněž 
orgánem rozhodujícím o počtu služebních míst 
ve služebních úřadech, má předkladatel za to, 
že otázku personálních potřeb předkladatele 
souvisejících s modifikací agend přinášenou 
předmětným návrhem musí vyřešit vláda. 
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby. 

 2.4 
Obecně k předloženému materiálu 
 
Materiál v obecné rovině cílí na zvýšení míry digitalizace státní správy, 
přičemž esenciální změnou, kterou zavádí, je změna koncepce přístupu 

Vysvětleno. 
 
Předkladatel si je vědom faktu, že změna 
dosavadní praxe ve vztahu k právnímu titulu 
pro využívání údajů z informačních systémů 
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orgánů veřejné moci do agendových informačních systémů veřejné správy. 
V současnosti je problematika přístupu do agendových informačních 
systémů řešena napříč právním řádem rozdílně, přičemž návrh si klade 
za cíl tuto úpravu sjednotit vypuštěním tzv. „čerpacích“ ustanovení  
v kompetenčních a jiných zákonech, které explicitně opravňují orgány 
veřejné moci k přístupu do konkrétních agendových informačních systémů 
veřejné správy (v některých případech i s vymezením rozsahu tohoto 
přístupu pomocí výčtu konkrétních údajů). Tuto zákonem stanovenou 
pravomoc pak nahrazuje oprávněním založeným na zápisu tohoto oprávnění 
do základního registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních 
uživatelů údajů a některých práv a povinností (dále jen „registr práv  
a povinností“). V rámci tohoto koncepčního řešení však lze poukázat 
na jeho nekomplexnost, resp. na pominutí některých zásadních skutečností, 
jakož i na důležité otázky, které v této souvislosti vznikají. K otázce 
zákonného titulu pro čerpání údajů orgány veřejné moci Nejobecnější 
otázkou je samotný posun právního titulu nutného k přístupu orgánů veřejné 
moci k jednotlivým agendovým informačním systémům veřejné správy 
ze současného založení na úrovni zákona na mimozákonnou úroveň pouhé 
technické registrace agendy včetně přístupu do jiných agendových 
informačních systémů v rámci registru práv a povinností. Na jedné straně je 
pravdou, že pravomoc orgánu veřejné moci získávat údaje potřebné 
pro plnění jeho úkolů (v duchu naplnění zásady enumerativnosti 
veřejnoprávních pretenzí) je v nejobecnější rovině založena na úrovni 
kompetenčních a procesních předpisů (např. daňový řád), nicméně čerpací 
ustanovení zvláštních zákonů dosud představují prostředek částečné 
zákonné konkretizace těchto obecných pravomocí. V této souvislosti lze mít 
za to, že samotná otázka přístupu určitého orgánu veřejné moci k údajům 
z registrů a evidencí je výsostnou otázkou právní, začasté s významným 
ústavním rozměrem. Proces faktické výměny údajů na základě zákonných 
zmocnění, resp. řešení realizace této výměny na úrovni nastavení 
informačních technologií a digitalizace veřejné správy je pouze následným 
technickým aspektem podpůrného charakteru, který pouze slouží naplnění 
zákonných pravomocí a licencí orgánů veřejné moci. Registrace čerpacích 
pravomocí orgánů veřejné moci do registru práv a povinností proto  
v současnosti pouze technicky zachycuje zákonem definovaný stav, aniž je 
způsobilá na tomto stavu cokoliv změnit. Jinými slovy, zachycení čerpacích 
pravomocí orgánů veřejné moci v registru práv a povinností není právním 
titulem pro realizaci těchto pravomocí a případný nesoulad tohoto 

veřejné správy nastoluje určité právní otázky. 
Nedomnívá se však, že dosavadní právní aranžmá 
tkvící v zakotvení výčtu konkrétních údajů, které 
mohou orgány veřejné moci pro výkon své 
působnosti čerpat z informačních systémů veřejné 
správy, v zákonech, je jediné možné. V první řadě 
poukazuje na fakt, že srovnání s právními 
úpravami využívání údajů z veřejnoprávních 
databází v jiných členských státech EU, respektive 
členských státech Rady Evropy ukazuje, 
že dosavadní aranžmá je ojedinělé. Dále 
upozorňuje, že zakotvení výčtu údajů, které 
mohou orgány veřejné moci pro výkon své 
působnosti při výkonu konkrétní agendy čerpat 
z informačních systémů veřejné správy, 
v zákonech, nelze zaměňovat s vymezením 
množiny údajů, které mohou orgány veřejné moci 
při výkonu působnosti v rámci konkrétní agendy 
zpracovávat. Ona „čerpací“ ustanovení „pouze“ 
zakládají oprávnění využívat konkrétní obsah 
konkrétních informačních systémů veřejné správy 
(při předchozí legislativní praxi šlo o příkazy 
správci konkrétního informačního systému veřejné 
správy poskytnout příslušné penzum údajů). 
Nejsou však zdrojem „celkového“ oprávnění 
zpracovávat při výkonu konkrétní agendy 
konkrétní údaje. Toto „celkové“ oprávnění je 
legislativně-technicky vždy vyjádřeno kombinací 
obecněji i konkrétněji vymezených množin údajů 
poskytovaných různými subjekty participujícími 
na výkonu agend či výkonem těchto agend 
dotčených (účastníci řízení, dotčené osoby, 
dotčené orgány apod.). Obvykle konkrétněji jsou 
tak vymezeny údaje požadované po podatelích, 
obecněji pak po účastnících řízení či dotčených 
osobách. Příkladmo lze poukázat např. na § 101d 
odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., v němž jsou údaje 
požadované po plátcích vymezeny relativně 
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zachycení se zákonným stavem nemůže z povahy věci upřít orgánům 
veřejné moci čerpací pravomoc definovanou zvláštním zákonem. 
Univerzální pravomoc získávat údaje k plnění úkolů konkrétního orgánu 
musí být v kompetenčních a procesních normách nutně formulována velmi 
obecně, neboť tyto pravomoci se v praxi aplikují nejen ve vztahu  
k zákonným registrům a evidencím, ale zejména také vůči třetím subjektům, 
kde nelze přesný rozsah údajů potřebných pro výkon působnosti 
konkrétního orgánu veřejné moci předem specifikovat. V případě získávání 
údajů z konkrétních zákonných registrů a evidencí je naopak možné okruh 
čerpaných údajů (v řadě případů i jako okruh zahrnující všechny údaje 
z daného registru) již definovat zákonem, což se za současného právního 
stavu běžně děje. Současně je v této úpravě obsažen zákonný „předpoklad 
obecné potřebnosti“ daných údajů pro plnění úkolů daného orgánu bez toho, 
aby tento byl předmětem další právní polemiky se správcem příslušného 
registru či evidence (naplnění podmínky potřebnost konkrétního údaje 
pro plnění konkrétního úkolu je již odpovědností orgánu veřejné moci, 
který údaje čerpá). Navržený zákon však přesouvá v případech registrů 
a evidencí uvedenou konkretizaci okruhu získávaných údajů a přístupu 
konkrétních orgánu veřejné moci na mimozákonnou úroveň registrace 
v registru práv a povinností, čímž na zákonné úrovni ponechává pouze 
nejobecnější pravomoc orgánů veřejné moci získávat údaje pro účely plnění 
svých úkolů. Je velmi kontroverzní, zda je takový koncept žádoucí 
a nepovede na jedné straně k zamlžení přesného rozsahu pravomocí orgánů 
veřejné moci (z pohledu vnějších subjektů, byť by měl být registr práv 
a povinností veřejně přístupný), a na druhé straně nepovede k nárůstu sporů 
mezi resorty, správci registrů a databází, resp. Ministerstvem vnitra ohledně 
rozsahu konkrétních čerpacích pravomocí jiných orgánů, které byly dosud 
definovány zákonem. Jako problematický lze chápat i fakt, že zatímco 
v současnosti je jasně oddělen právní a technický aspekt čerpání údajů 
(právní je definován zákonem, technický je definován registrací v registru 
práv a povinností), návrh předpokládá, že právní aspekt bude fakticky 
rozdělen mezí obecný základ v zákoně a jeho konkretizaci na technické 
úrovni v rovině registru práv a povinností. V celém konceptu je tak 
integrován vnitřní konflikt v situaci, kdy čerpání určitého údaje konkrétním 
orgánem nebude připuštěno v registru práv a povinností, avšak bude spadat 
do neobecnějších čerpacích pravomocí daného orgánu na úrovni 
kompetenčních a procesních předpisů. Zatímco dnes je stav registru práv 
a povinností pouze zachycením legislativní reality a jako ryze technický 

konkrétně, leč druhově a nikoliv tak konkrétně, 
jako v případě „čerpacích“ ustanovení, nebo 
na ustanovení zákona č. 280/2009 Sb. upravující 
poskytování informací správci daně, v nichž jsou 
údaje, které mají být poskytovány, uváděny 
obvykle velmi obecně (srovnejte např. § 57 
odst. 1) s korektivem, že správce daně je vyžaduje 
v rozsahu nezbytném pro správu daní. 
Předkladatel však neidentifikoval právní předpis, 
ve kterém by „celkové“ oprávnění zpracovávat 
pro výkon dané agendy určitou množinu údajů 
bylo řešeno výčtem konkrétních údajů.  To ovšem 
podle předkladatele znamená, že i množinu údajů, 
které mohou orgány veřejné moci pro výkon své 
působnosti v rámci konkrétní agendy čerpat 
z informačních systémů veřejné správy, lze 
stanovit jiným způsobem než výčtem konkrétních 
údajů. V opačném případě by se muselo do většiny 
„agendových“ i procesních zákonů výrazně 
zasáhnout – mj. by bylo problematické i již 
zmiňované pravidlo o poskytování údajů 
potřebných pro správu daně orgány veřejné moci 
obsažené v § 57 odst. 1, resp. § 58 odst. 1 zákona 
č. 280/2009 Sb. Jestliže však není z hlediska 
ústavního pořádku problémem, že „celkové“ 
oprávnění zpracovávat pro výkon dané agendy 
určitou množinu údajů je legislativně-technicky 
řešeno jinak než výčtem konkrétních údajů, pak 
při stejné logice nemůže být jediným ústavně-
právně nekonfliktním řešením oprávnění využívat 
údaje pro výkon působnosti v dané agendě 
provedené z legislativně-technického hlediska 
výčtem konkrétních údajů. Stejně tak by nemělo 
být z hlediska dělby moci ústavně nekonformním 
řešení tkvící ve svěření rozhodování o tom, jaké 
konkrétní údaje z informačního systému veřejné 
správy jeden orgán veřejné moci poskytne 
k výkonu jeho působnosti v konkrétní agendě 
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aspekt je v případě rozporu povinen ustoupit jasné zákonné úpravě, 
v navrhovaném konceptu je tento výsledek nejasný. Ačkoliv návrh 
samozřejmě nedává obsahu registru práv a povinností zákonnou sílu, 
vzhledem k vypuštění konkrétních čerpacích ustanovení zvláštních zákonů 
a obecnosti zbývající zákonné úpravy jej od pouhého zachycování 
legislativního stavu posouvá do role, kdy tento legislativní stav fakticky 
dotváří. S určitou dávkou nadsázky lze říci, že návrh zákona materiálně 
„povyšuje“ registraci agend v registru práv a povinností na úroveň zákona. 
Tento krok se jeví jako velmi kontroverzní a nelze s ním bez hlubší analýzy 
a diskuze souhlasit. Zúžení zákonné úpravy čerpání údajů orgány veřejné 
moci současně znamená posun směrem od transparentního a legislativního 
procesu vzniku takové úpravy, který je završen rozhodnutím suverénního 
zákonodárce, k fakticky internímu byrokratickému procesu uvnitř moci 
výkonné. V situaci, kdy (s ohledem na vývoj společnosti a informačních 
systémů odůvodněně) stále narůstá okruh, množství a vzájemná provázanost 
údajů zpracovávaných orgány veřejné moci, je třeba krok směrem 
k faktickému vysunutí části úpravy čerpání těchto údajů mimo zákonný 
rámec považovat za krok velmi sporný a do značné míry rizikový. 
S ohledem na omezení kontroly ze strany moci zákonodárné je třeba 
posoudit, zda se fakticky nejedná o popud z pohledu ústavní dělby moci. 
Pokud jde o navržený mechanismus registrace agend a čerpacích pravomocí 
v registru práv a povinností, lze vzhledem k výše uvedenému rovněž 
vyslovit pochybnost ohledně vyváženosti role Ministerstva vnitra 
při definování konkrétní podoby čerpacích pravomocí orgánů veřejné moci, 
a to nejen ve vztahu k orgánům, které mají údaje čerpat, ale také k orgánům, 
které jsou správci jiných registrů a evidencí, které nejsou v gesci tohoto 
resortu. Současné pojetí, kdy registr práv a povinností pouze zachycuje 
zákonný stav založený čerpacími ustanoveními zvláštních zákonů, nelze 
chápat jako problematické. V rozsahu koordinace technického řešení 
čerpání dat v rámci celého systému veřejné správy a zajištění jednotného 
nastavení informačních systémů a jejich provázanosti je role Ministerstva 
vnitra nezpochybnitelná. Pravomoc k čerpání údajů nezbytných pro výkon 
konkrétních agend orgánů veřejné moci je však – jak již bylo řečeno výše – 
otázkou právní, nikoliv technickou, a jako taková spadá do působnosti 
gestora příslušné agendy. Tento argument není projevem nepřípustného 
resortismu, nýbrž realizací rozdělení kompetencí jednotlivých resortů, jak 
jsou zákonem definovány, a důsledkem obecného principu, podle něhož 
technické a informační řešení slouží zájmům výkonu konkrétní agendy při 

jinému orgánu veřejné moci, moci výkonné. 
Jestliže nyní postačuje v případě poskytování 
údajů správci daně ingerence zákonodárce 
v podobě obecného pravidla, že orgány veřejné 
moci poskytují správci daně všechny údaje 
nezbytně potřebné pro správu daně, a bližší určení 
rozsahu požadovaných údajů zákonodárce 
ponechává na moci výkonné (na konkrétním 
správci daně a konkrétním poskytujícím orgánu 
veřejné moci), pak i pokud jde o poskytování 
údajů z informačních systémů veřejné správy plně 
postačí, když zákonodárce stanoví v zákoně 
č. 111/2009 Sb. pro ohlašovatele agendy, 
registrujícího agendu i pro konkrétní využívající 
orgán veřejné moci ten limit, že ohlašovatel 
agendy může požadovat a registrující agendy 
zaregistrovat množinu využívaných údajů 
obsahující pouze ty údaje, které jsou k výkonu 
agendy potřeba; současně však oba mají přihlížet 
k efektivitě výkonu agendy a požadavku na co 
nejmenší zatěžování extraneů, a využívající orgán 
veřejné moci může v konkrétním případě použít 
z této množiny pouze ty údaje, které jsou potřeba 
pro řešení konkrétního případu. Ostatně i Úřad pro 
ochranu osobních údajů ve svém stanovisku 
konstatuje, že ani výčet údajů, které mohou orgány 
veřejné moci využívat z informačních systémů 
veřejné správy, v zákoně nelegitimizuje jejich 
skutečnou potřebnost pro zpracování. 
Pokud jde o obavy připomínkového místa 
z eventuálního „posunu od transparentního 
a legislativního procesu vzniku úpravy završeného 
rozhodnutím suverénního zákonodárce k fakticky 
internímu byrokratickému procesu uvnitř moci 
výkonné“, předkladatel poukazuje na fakt, 
že zákonodárce reálně rozhoduje o využívání 
údajů z několika desítek informačních systémů 
veřejné správy (většinou ve správě Ministerstva 
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výkonu veřejné moci, nikoliv naopak. S konceptem téměř plošného 
vypuštění čerpacích ustanovení ze zvláštních zákonů jsou pak spojeny 
i dílčí praktické problémy a otázky. 
• V případě některých zákonem zřízených agendových informačních 
systémů je konkrétně vymezen okruh orgánů, které mají do těchto systémů 
přístup, a to s výhradou zákona. V případě, kdy se ruší čerpací ustanovení 
v jiných zákonech en bloc a nezřizují se ve vlastních zákonech upravujících 
dané systémy, resp. případně se neruší samotná ustanovení upravující 
omezený přístup do těchto informačních systémů, tak se de facto ruší 
přístup orgánů veřejné moci do těchto informačních systémů ex lege 
a nemohou ho ani na základě nahlášení agendy do registru práv a povinností 
získat. 
• V obecné rovině je diskutabilní přístup do evidencí vedených subjekty 
soukromého práva. Zruší-li se zákonem explicitně předvídaný přístup 
orgánů veřejné moci k těmto registrům, jak je předloženým návrhem 
činěno, není jasné, z čeho pak vyvěrá povinnost těchto subjektů umožnit 
orgánům veřejné moci získávat tyto údaje. Není zřejmé, vzhledem  
k principu legální licence, jakým způsobem by registrace agendy do registru 
práv a povinností založila těmto osobám povinnost tento přístup umožnit. 
Tato skutečnost přitom poukazuje na další širší problém spojený 
s předloženým materiálem, a sice že tento neobsahuje konkrétní přehled 
registrů a evidencí, do kterých je v současnosti umožněn přístup přes registr 
práv a povinností, resp. do kterých bude tento přístup umožněn v budoucnu. 
Nelze tedy vyhodnotit, zda po vypuštění prakticky veškerých čerpacích 
ustanovení ze zvláštních zákonů, která obsahují poměrně široké okruhy 
registrů a evidencí se zajištěním přístupu konkrétních orgánů, dojde 
ke zcela plnohodnotné náhradě těchto přístupů na bázi registru práv 
a povinností, a to zvláště v případech registrů a evidencí, které jsou vedeny 
subjekty soukromého práva. Příkladem může být Rejstřík zástav vedený 
Notářskou komorou České republiky, do něhož mají zákonný přístup dnes 
zjednány orgány Finanční a Celní správy České republiky na základě § 18 
zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, resp. § 58 zákona o Celní správě České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů. V těchto ustanoveních je rovněž řešena 
speciální úprava, podle níž je poskytování údajů z Rejstříku zástav úplatné 
(na rozdíl od poskytování údajů z jiných registrů a evidencí). Problematika 
úplatnosti, resp. bezúplatnosti sdílení dat je předloženým návrhem jako 
celkem opomenuta. Lze tedy shrnout, že i v případě akceptace základního 

vnitra) z přibližně 4 300 informačních systémů 
veřejné správy. Ty ostatní jsou, podobně jako 
databáze vedené v listinné podobě a spisy, 
vytěžovány orgány veřejné moci výlučně 
na základě obecných ustanovení procesních 
a „agendových“ zákonů upravujících součinnost, 
poskytování informací apod., tj. bez reálné sankce 
zákonodárce. Stěžejní roli při kontrole využívání 
údajů u většiny informačních zdrojů tak zaujímá 
nikoliv zákonodárce, nýbrž subjekt údajů, 
a protože gros údajů jsou údaje osobní, též Úřad 
pro ochranu osobních údajů. Ostatně 
i u informačních systémů veřejné správy, jejichž 
využívání je upraveno právními předpisy, leží tíže 
kontroly nad skutečným využíváním údajů mimo 
sféru legislatury. Zkušenost předkladatele ukazuje, 
že „čerpací“ ustanovení leží mimo hlavní sféru 
pozornosti zákonodárce a jejich obsah je reálně 
výsledkem negociací mezi gestorem agendy, 
pro jejíž výkon mají být údaje z informačních 
systémů veřejné správy využívány, gestorem 
agendy, pro niž se informační systém veřejné 
správy primárně vytváří, eventuálně Úřadem 
pro ochranu osobních údajů. Předkladatel má 
za to, že i z hlediska zájmů subjektů údajů hraje 
prim konkrétní využití konkrétních osobních údajů 
konkrétním orgánem veřejné moci v konkrétní 
věci a možnost jeho efektivní kontroly než 
možnost ovlivnit přes své volené zástupce obvykle 
velmi široké vymezení množiny údajů, které lze 
z informačních systémů veřejné správy využít 
pro výkon působnosti v dané agendě (nadto 
relativizovaného faktem, že gros údajů je stejně 
získáváno, jak již bylo opakovaně uváděno, 
na základě obecných ustanovení zákonů 
o  součinnosti, poskytování informací apod.). 
Předkladatel se současně nedomnívá, že by došlo 
k relevantnímu snížení standardů ochrany 
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konceptu návrhu nelze dle jeho současného znění najisto postavit, že je 
skutečně důvodné zrušit veškerá čerpací ustanovení zvláštních zákonů pro 
nadbytečnost.  
• Z návrhu není patrno, zda bude minimálně zachován současný technický 
standard v poskytování dat (poskytování dálkově  
a nepřetržitě, poskytování historických údajů atd.), který je  
v případě rušených čerpacích ustanovení zvláštních zákonů rovněž 
garantován na zákonné úrovni. 

osobních údajů, resp. soukromí subjektu údajů. 
Stávající legislativně-technické konstrukce 
„čerpacích“ ustanovení stojí na třech pravidlech, 
a to pravidlu využití pouze těch údajů z množiny 
využitelných údajů, které jsou potřeba k plnění 
konkrétního úkolu, pravidla priority využití údajů 
ze základních registrů před týmiž údaji 
obsaženými v agendových informačních 
systémech a konečně vlastního vymezení množiny 
čerpatelných údajů. Z hlediska ochrany osobních 
údajů, resp. ochrany soukromí hraje prim první 
z uvedených pravidel. Vlastní vymezení množiny 
čerpatelných údajů hraje v ochraně osobních údajů 
roli sekundární a samo o sobě není příliš s to 
ochranu zajistit. Pravidlo využití pouze těch údajů 
z množiny využitelných údajů, které jsou potřeba 
k plnění konkrétního úkolu (a pravidlo priority 
využití údajů ze základních registrů před týmiž 
údaji obsaženými v agendových informačních 
systémech) však zůstane nadále zachováno 
na zákonné úrovni (bude koncentrováno v zákoně 
č. 111/2009 Sb.), k posunu na podzákonnou 
úroveň dojde pouze ve vztahu k vymezení 
množiny čerpatelných údajů. Při něm však budou 
všichni participanti limitováni pravidlem 
stanoveným zákonodárcem, že lze stanovit pouze 
takovou množinu čerpatelných údajů, které jsou 
k výkonu agendy potřebné.  
Připomínkové místo současně vyslovilo jisté 
obavy z role Ministerstva vnitra při definování 
konkrétní podoby „čerpacích“ pravomocí orgánů 
veřejné moci. Od původně navrhované úpravy, 
podle níž mohlo Ministerstvo vnitra shledat 
v ohlášení agendy požadovaný rozsah údajů 
vedených v základních registrech nebo 
agendových informačních systémech pro výkon 
agendy anebo rozsah oprávnění k přístupu k těmto 
údajům jako nedůvodný, bylo ustoupeno. 
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Ministerstvo vnitra sice může shledat nedostatky 
v ohlášení agendy podle § 53, samotný rozsah 
požadovaných údajů či rozsah přístupu k těmto 
údajům však rozporovat nemůže. 
K výše uvedenému se bude moct vyjádřit správce 
základního registru nebo správce agendového 
informačního systému, do jehož základního 
registru/agendového informačního systému je 
požadován přístup, neboť zaujímá stanovisko 
k ohlášení agendy z hlediska způsobilosti 
základního registru nebo agendového 
informačního systému zpřístupnit požadované 
údaje pro výkon agendy a vhodnosti zpřístupnit 
požadované údaje pro výkon agendy. V případě, 
že správce základního registru nebo správce 
agendového informačního systému nezaujal 
kladné stanovisko právě s ohledem na výčet údajů 
vedený v základním registru nebo agendovém 
informačním systému, které ohlašovatel agendy 
požaduje zpřístupnit pro výkon agendy, nebo 
rozsah oprávnění k přístupu k těmto údajům, který 
ohlašovatel požaduje, a jedná-li se o správce 
základního registru nebo správce agendového 
informačního systému podřízeného vládě, určí 
vláda pouze takový výčet údajů nebo rozsah 
oprávnění, které jsou potřebné k výkonu agendy. 
Současně však vláda dbá, aby výčet údajů nebo 
rozsah oprávnění umožnil efektivní výkon agendy 
a minimalizoval potřebu poskytování těchto údajů 
subjekty, které nejsou orgánem veřejné moci. 
Ministerstvo vnitra zprostředkuje vládě stanovisko 
Úřadu pro ochranu osobních údajů k části rozsahu 
údajů nebo rozsahu oprávnění, která je sporná. 
Rozhodující autoritou tedy bude vláda. V této 
souvislosti poukazuje Ministerstvo vnitra 
na podobné uspořádání v případě rozhodování 
o vytváření informačních systémů veřejné správy 
v zákonu č. 365/2000 Sb. Předkladatel má 
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současně s ohledem na zkušenosti z aplikace právě 
uvedeného institutu za to, že reálně vláda nebude 
příliš zatěžována nutností autoritativně rozhodovat 
o množině využívaných údajů. 
Připomínkové místo dále upozorňuje na fakt, 
že v těch zákonech, ve kterých nebylo využívání 
údajů z informačních systémů veřejné správy 
řešeno výčtem konkrétních údajů, nýbrž výčtem 
konkrétních informačních systémů veřejné správy, 
zůstává zachován stávající stav. Jde o zákony, 
které regulují činnost orgánů veřejné moci, které 
jsou z povahy věci nuceny zasahovat do soukromé 
sféry osob nad obvyklý limit a začasté skrytou 
formou (zpravodajské služby, bezpečnostní sbory 
apod.). Předkladatel má za to, že právě míra 
a způsob této ingerence již vylučuje aplikaci 
řešení, které navrhuje pro „běžné“ orgány veřejné 
moci, a proto ponechává stávající stav. V případě 
jiných orgánů veřejné moci však předkladatel 
preferuje nové aranžmá a uvítá, identifikuje-li mu 
připomínkové místo právní předpisy, které je třeba 
doupravit, aby nevznikla situace, na kterou 
upozorňuje, v podobě nemožnosti zajištění 
přístupu k údajům z informačních systémů veřejné 
správy ani cestou registrace agendy. 
Předkladatel taktéž uvítá identifikaci předpisů, 
v nichž se navrhuje zrušení přístupu k údajům 
vedeným v informačních systémech veřejné 
správy subjektům soukromého práva. Z hlediska 
zákona č. 111/2009 Sb. jsou za orgány veřejné 
moci považovány i samosprávné komory, notáři 
a soudní exekutoři, na které by se tak měla 
vztahovat pravidla o podmínění čerpání údajů 
registrací, a to jak z pozice správce informačního 
systému veřejné správy, tak i z pohledu entity 
využívající údaje z informačního systému veřejné 
správy. 
Pokud jde o úplatnost poskytování údajů 
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z informačních systémů veřejné správy, 
předkladatel má za to, že možnost poskytování 
údajů za úplatu musí být v zákonu stanovena. 
Důvodem je čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv 
a svobod stanovící, že daně a poplatky lze ukládat 
jen na základě zákona a konečně i čl. 2 odst. 3 
Listiny základních práv a svobod a čl. 2 odst. 2 
Ústavy České republiky, které shodně stanoví, 
že nikdo nesmí být nucen činit, co zákon 
neukládá. Předkladatel nemá ambice měnit 
úplatnost využívání údajů z informačních systémů 
veřejné správy na bezplatnost a vice versa 
a pochopitelně uvítá sdělení připomínkového 
místa, v jakém právním předpisu toto neúmyslně 
provedl. 
Konečně k otázce zachování současného 
technického standardu v poskytování dat 
předkladatel uvádí, že doplní čl. CXXXVIII bod 1 
(přechodná ustanovení) o to, že do změny rozsahu 
čerpaných údajů postupem podle předmětného 
návrhu zachovává nejen dosavadní rozsah údajů, 
nýbrž i dosavadní podmínky jejich poskytování. 
Ambicí předkladatele nebylo dosavadní technický 
standard zhoršovat, u informačních systémů 
veřejné správy, jichž je správcem on nebo jemu 
podřízená entita, garantuje jeho zachování 
a u ostatních informačních systémů veřejné správy 
využije v případě, že by jejich správci měli 
v úmyslu technický standard zhoršit, svých 
kompetencí podle zákona č. 365/2000 Sb. 
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla novela zákona o základních 
registrech spočívající ve změně dosavadní 
legislativní koncepce využívání údajů ze 
základních registrů a agendových informačních 
systémů přesunuta. 
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 2.5 
Konkrétně k předloženému materiálu 
 
V konkrétní rovině předloženého návrhu zákona: Návrh opomíjí otázku 
zákonem stanovených povinností mlčenlivosti. V oblasti správy daní je 
zásada neveřejnosti správy daní esenciálním prvkem, jehož absence může 
vést k závažným následkům zejména na příjmové straně veřejných 
rozpočtů.  
Z tohoto důvodu je poskytování údajů vedených správci daně velmi striktně 
upraveno, přičemž titul pro získání takovýchto údajů musí být vždy 
podpořen zákonným oprávněním. Registraci agendy v registru práv 
a povinností ve smyslu předloženého návrhu nelze považovat za takovýto 
titul. Správce daně má ze zákona povinnost vytvářet podmínky 
pro dodržování této povinnosti, a to i v případě elektronického uchovávání 
těchto údajů. Z tohoto hlediska je nutné, aby minimálně v rámci registrace 
agendy, v jejímž rámci orgán veřejné moci požaduje přístup do agendového 
informačního systému spravovaného správcem daně, měl tento vyšší 
možnost ingerence do procesu schvalování takovéhoto přístupu, nežli jen 
a pouze prostřednictvím stanoviska. Zároveň je nutno upozornit, že údaj 
chráněný daňovou mlčenlivostí je ve smyslu § 55 daňového řádu chráněn 
daňovou mlčenlivostí i u příslušného orgánu veřejné moci, který je 
oprávněn ho získat na základě zákonného titulu. Porušení daňové 
mlčenlivosti je samo o sobě přestupkem, který lze sankcionovat pokutou až 
ve výši 500 000 Kč. 
• V praktické rovině zkušenosti z nedávných vyjednávání o přístupu 
k údajům agendových informačních systémů a rozsahu, v jakém budou 
příslušné orgány (např. orgány Finanční správy České republiky či orgány 
územní samosprávy) k těmto údajům přistupovat, ukázaly, že někdy 
ani zákonné zmocnění nebylo pro Ministerstvo vnitra dostatečným 
důvodem k umožnění přístupu do příslušného agendového informačního 
systému.  
Vyvstávají tedy obavy, aby nově navržený způsob (kdy fakticky o rozsahu, 
v jakém budou údaje z agendových informačních systémů zpřístupněny 
ostatním orgánům veřejné moci, bude rozhodovat Ministerstvo vnitra 
v součinnosti s Úřadem pro ochranu osobních údajů) nevedl ve výsledku 
k omezení/znemožnění přístupu k údajům, které jednotlivé orgány veřejné 
moci k výkonu své působnosti potřebují. Je nepochybně nutné, aby byl 
alespoň zachován stávající standard přístupu orgánů veřejné moci k údajům, 

Akceptováno/vysvětleno. 
 
Předkladatel rozšíří předmět stanoviska správce 
základního registru nebo agendového 
informačního systému k ohlášení agendy 
o posouzení vhodnosti poskytnutí služby 
základního registru nebo agendového 
informačního systému dané agendě. To umožní 
správci uplatnit širší množinu svých oprávněných 
zájmů, např. zohlednit míru citlivosti poskytování 
údajů jiné agendě (např. právě otázku 
mlčenlivosti).  
Podmínkou registrace agendy je kladné stanovisko 
správce základního registru, agendového 
informačního systému nebo referenčního rozhraní. 
V předmětném návrhu byla doplněna pravidla 
dalšího postupu v případě, kdy kterýkoliv ze 
správců zaujme stanovisko negativní. V takovém 
případě Ministerstvo vnitra vyzve ohlašovatele 
agendy, aby důvody, které správce vedly k zaujetí 
negativního stanoviska, v ohlášení reflektoval. 
Bude-li ohlašovatel agendy na rozsahu údajů 
vedených v základních registrech nebo jiných 
agendových informačních systémech, které 
požaduje zpřístupnit pro výkon agendy, anebo 
na rozsahu oprávnění k přístupu k těmto údajům, 
trvat, vláda bude mít pro své rozhodování 
k dispozici i stanovisko správců. V případě, že 
ohlašovatel agendy nezohlední důvody, které 
vedly správce základního registru nebo správce 
agendového informačního systému k nezaujetí 
kladného stanoviska a bude trvat na využití údajů 
ze základního registru nebo agendového 
informačního systému a současně správce 
základního registru nebo správce agendového 
informačního systému, který není podřízen vládě, 
trvá na svém stanovisku, bude možné údaje ze 
základního registru nebo agendového 
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které potřebují k výkonu své působnosti. 
• Z hlediska procesu registrace agendy v registru práv a povinností není 
zřejmé, z jakého důvodu se pozdějšího vypořádávání rozporů účastní pouze 
ohlašovatel agendy a Ministerstvo vnitra, a nikoli už správce agendového 
informačního systému či alespoň příslušný ústřední správní úřad. Je 
nezbytné tento postup upravit komplexně včetně zapojení více stran, jak je 
uvedeno výše. 
•Není zřejmé, z jakého důvodu budou o přístupu do agendových 
informačních systémů rozhodovat pouze státní zaměstnanci zařazeni 
do oboru služby 28. informační a komunikační technologie, nikoli též 
zaměstnanci zařazeni do oboru služby 22. Legislativa a právní činnost. 
Posouzení oprávněnosti takovéhoto přístupu je především otázkou právní, 
nikoli technickou, jak bylo uvedeno výše. 
• Není zcela zřejmý vztah zákona o informačních systémech veřejné správy 
a zákona o základních registrech, tj. zda, resp. v jakém rozsahu se zákon  
o základních registrech týká informačních systémů veřejné správy, které 
jsou z působnosti tohoto zákona vyňaty. Tento vztah je nutno vyjasnit 
zejména vzhledem k postavení Finančního analytického úřadu jako 
kvazizpravodajské služby, resp. zda v případě nevztažení výjimky 
ze zákona o informačních systémech veřejné správy na zákon o základních 
registrech do příslušných výčtů v zákoně o základních registrech  
k zpravodajským službám doplnit Finanční analytický úřad tak, aby nedošlo 
ke zmaření jeho činnosti související s bojem proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu. 
• Změnu nelze považovat za komplexní už jenom z důvodu absence 
některých předpisů (zejména v gesci Ministerstva vnitra), jichž se 
navrhovaná úprava nedotýká, ačkoliv obsahují analogická čerpací 
ustanovení, jako v případě řady zákonů, jejichž změna je navrhována. 
V případě, že je vyloučení těchto norem záměrem, není z materiálu 
seznatelné, jakým důvodem zde byl předkladatel veden. Nelze 
např. argumentovat tím, že se jedná o čerpací pravomoci bezpečnostních 
sborů či orgánů činných v trestním řízení, neboť v takovém případě by 
nemohla být navrhována např. změna zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně v materiálu 
absentuje řešení těchto ustanovení: o§ 12 zákona č. 300/2013 Sb.,  
o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), 
ve znění pozdějších předpisů, o§ 66 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, o§ 35 zákona č. 341/2011 Sb., 

informačního systému pro výkon agendy využít 
pouze v rozsahu, v jakém to stanovisko správce 
základního registru nebo správce agendového 
informačního systému umožňuje. Z pohledu 
předkladatele tato úprava posílí role správců 
základních registrů a agendových informačních 
systémů. 
K otázce praktických zkušeností předkladatel 
pouze poznamenává, že Ministerstvo vnitra, 
ohlašovatel agendy i správci základních registrů, 
agendových informačních systémů a referenčního 
rozhraní jsou hierarchicky a zpravidla 
monokraticky organizované státní orgány 
a případné rozpory na nižší úrovni je potřeba řešit 
na úrovni vyšší. Předpokládá také, že v těch málo 
případech, kdy mezi dotčenými orgány nepůjde 
nalézt shoda, se o toto ještě před předložením věci 
vládě pokusí nejvyšší představení těchto orgánů, 
tj. zpravidla ministři.   
Předkladatel souhlasí s názorem připomínkového 
místa o tom, že nezanedbatelným aspektem 
při rozhodování o přístupu do agendových 
informačních systémů je aspekt právní. Nepomíjí 
však ani posílení role aspektu technického. 
Zatímco de lege lata je posuzováno ohlášení 
z hlediska oprávněnosti přístupu k vymezenému 
rozsahu údajů, nově bude posuzována způsobilost 
základního registru či agendového informačního 
systému k poskytnutí služby, tj. bude posuzován 
i aspekt technický. Dotčené útvary Ministerstva 
vnitra (ať už ty, které vykonávají registraci 
agendy, tak ty, které plní roli správců) disponují 
dostatečným počtem služebních míst, do jejichž 
náplně služební činnosti bude náležet posuzování 
právních aspektů (jde v zásadě o služební místa, 
jejichž prostřednictvím jsou realizovány dosavadní 
procedury spojené s registrací agendy). Jsou však 
postrádána služební místa, jejichž prostřednictvím 
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o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, o§ 11 zákona č. 153/1994 Sb., 
o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 
o§ 138a zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací  
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,  
§ 31 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České 
republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném 
sboru), ve znění pozdějších předpisů (ve vztahu  
k tomuto zákonu návrh dokonce obsahuje pouze legislativně-technickou 
změnu ustanovení upravujícího oprávnění požadovat informace 
z informačních systémů jiných orgánů veřejné moci, kdy je změněna pouze 
technika předání požadovaných údajů).  

bude posuzován technický aspekt. Proto je žádáno 
navýšení počtu služebních míst s oborem státní 
služby 28, byť na modifikovaných postupech 
registrace agend budou pochopitelně participovat 
i státní zaměstnanci s oborem státní služby 22. 
Z pohledu Ministerstva vnitra se zákon 
č. 111/2009 Sb., na rozdíl od zákona 
č. 365/2000 Sb., na Finanční analytický úřad 
vztahuje (stejně jako na zpravodajské služby, 
pro které se proto v zákoně č. 111/2009 Sb. 
stanovují některé výjimky v zájmu eliminace 
ohrožení jejich činnosti). Předkladatel doplní 
Finanční analytický útvar (a pro obdobný 
charakter též Generální inspekci bezpečnostních 
sborů, není-li již zahrnuta pod obecnějším 
termínem) do § 50 odst. 2, § 51 odst. 6 písm. i) 
a § 51 odst. 10, aby se na něj vztahovaly stejné 
výjimky jako na zpravodajské služby.    
Má-li připomínkové místo za to, že úkoly Celní 
správy České republiky se svým charakterem blíží 
více činnosti bezpečnostních sborů než správních 
úřadů (Celní správa České republiky je 
bezpečnostním sborem a současně souborem 
správních úřadů), předkladatel nevidí problém 
v úpravě zákona č. 17/2012 Sb. tak, aby odpovídal 
např. zákonu č. 273/2008 Sb. Považuje však 
za nezbytné, aby připomínkové místo dodalo 
seznam informačních systémů veřejné správy, 
do nichž bude potřeba zajistit Celní správě České 
republiky přístup. 
 
Připomínka byla zohledněna v zákoně o právu na 
digitální služby, do něhož byla novela zákona o 
základních registrech spočívající ve změně 
dosavadní legislativní koncepce využívání údajů 
ze základních registrů a agendových informačních 
systémů přesunuta. 
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 2.6 
K navrženým novelám zákonů v gesci Ministerstva financí 
 
Požaduje se vypuštění novel zákonů v gesci Ministerstva financí z oblastí 
daňové, celní a boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, a to zejména 
z těchto důvodů:  
• současná právní úprava čerpacích ustanovení je založena na komplexních 
přístupech dotčených orgánů do vybraných registrů a evidencí, a to – 
vzhledem ke specifickému charakteru daných působností – zpravidla 
v plném rozsahu daných registrů a evidencí; pro tyto úpravy tedy neplatí 
kritika rigidity konkrétních výčtů údajů, které jsou problematické z hlediska 
četností novelizací atd.,  
• s ohledem na výše uvedené připomínky související se správou daní 
a dalšími agendami v gesci Ministerstva financí (problematika mlčenlivosti, 
nejasné nahrazení některých speciálních norem atd.) vyžaduje případná 
akceptace zásahu do těchto zákonů hlubší analýzu a další diskuzi, kterou 
považuje Ministerstvo financí za potřebné vést na bázi vlastních 
legislativních materiálů,  
• předložený návrh zákona neaspiruje na to, aby byl komplexní úpravou 
dané problematiky (viz absentující změny zákonů v gesci Ministerstva 
vnitra uvedené výše) – nic tedy nebrání tomu, aby případnou modifikaci 
zákonů v gesci Ministerstva financí toto provedlo samo v rámci některé 
z budoucích novel uvedených předpisů, pokud by byla shledána taková 
potřeba (tuto metodu postupného přizpůsobení zvláštních zákonů nové 
obecné úpravě cestou průběžných novelizací ostatně Ministerstvo vnitra  
v minulosti v některých případech preferovalo),  
• Finanční analytický úřad je finanční zpravodajskou jednotkou ve smyslu 
mezinárodních standardů a jeho činnost a způsob nakládání s informacemi a 
jejich opatřování je srovnatelné s činností zpravodajských služeb, jejichž 
úprava zůstává v návrhu zákona nedotčena (viz výčet výše). Rozsah 
působnosti a z něj vyplývající okruh údajů, které má Finanční analytický 
úřad pravomoc čerpat, je dán nejen zákonem č. 253/2008 Sb.,  
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, ale také požadavky evropské právní úpravy (tzv. AML 
směrnice), která mimo jiné požaduje vysoký stupeň nezávislosti 
a operability tohoto orgánu. S ohledem na specifickou povahu činnosti 
a charakteru Finančního analytického úřadu je neakceptovatelné, aby rozsah 
čerpaných údajů mohl nebo byl schvalován na úrovni ústředního správního 

Akceptováno/vysvětleno. 
 
S připomínkovým místem bylo dohodnuto, 
že dojde k vypuštění novely zákona o Finanční 
správě České republiky, novely zákona o Celní 
správě České republiky a novely zákona 
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu z návrhu 
zákona. Novela zákona o místních poplatcích byla 
zachována ve znění navrhovaném předkladatelem. 
Novela zákona o hazardních hrách byla upravena 
na základě dohody s připomínkovým místem. 
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orgánu, tj. Ministerstvem vnitra. Dále je třeba upozornit, že poskytnutí 
informací z agendových informačních systémů, resp. ISVS je  
v podmínkách činnosti Finančního analytického úřadu spojeno  
s povinností nevydávat na vyžádání nebo formou výroční sestavy 
subjektům údajů informace o vydaných informacích ve smyslu jejich 
využití v oblastech činnosti Finančního analytického úřadu,  
• též je nutno poukázat na fakt, že v současné době probíhají intenzivní 
přípravy na Informačním systému provozování hazardních her (dále jen 
„AISG“), který má být agentovým informačním systémem, jehož správcem 
je Ministerstvo financí. Předpokladem jeho úspěšného fungování je čerpání 
informací jak ze základních registrů, tak i několika dalších informačních 
systémů (např. se jedná o informační systémy Celní správy České 
republiky). Proces příprav AISG zahrnuje rovněž implementaci Rejstříku 
vyloučených fyzických osob z účasti na hazardních hrách (dále jen „RVO“). 
Do RVO mají být ze zákona zapsány osoby uvedené v § 16 zákona č. 
186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a dále též 
osoby, které o zápis do RVO samy požádají. V případě osob zapisovaných  
z moci úřední do RVO a z něj vymazávaných (pominou-li důvody pro 
zápis) má dojít k automatizovanému předávání identifikačních a dalších 
údajů o těchto osobách, aby bylo možné zajistit řádné vedení RVO. Pro toto 
předávání je právním důvodem kromě § 16 zákona o hazardních hrách, také 
rušený § 132 tohoto zákona. Zapsání osoby v RVO má ve vztahu k účasti 
na hazardních hrách závažné důsledky spočívající v tom, že provozovatel 
nesmí např. osobu zapsanou v RVO vpustit dále do herního prostoru 
a nesmí jí umožnit zřídit nebo používat uživatelské konto. Ministerstvo 
financí je v souladu s § 16 odst. 9 zákona o hazardních hrách povinno 
zajistit provozovatelům hazardních her při ověření totožnosti fyzické osoby 
nepřetržitý dálkový přístup do RVO, avšak pouze k údaji o tom, zda 
konkrétní osoba je nebo není zapsána v rejstříku. Pokud by Ministerstvo 
financí nebylo schopno zajistit „naplnění“ RVO v souladu se zákonem, 
samo by se dopouštělo porušení zákona a vystavilo se tak riziku náhrady 
škody ze stran neoprávněných sázejících, případně provozovatelů 
hazardních her,  
• předmětné zákony jsou aktuálně předmětem několika novelizací z dílny 
Ministerstva financí, které jsou v různých stádiích legislativního procesu; 
Ministerstvo financí proto v tuto chvíli považuje za krajně nežádoucí 
rozšiřovat počet těchto novel o další paralelní návrh, jehož legislativní 
proces navíc není v jeho vlastní gesci. V konkrétní rovině se požaduje 
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z návrhu vypustit novely těchto zákonů: zákon č. zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zákon  
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů  
z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, 
ve znění pozdějších předpisů.  

 2.7 
K navrženým novelám zákonů v gesci Ministerstva financí 
 
V případě, kdy Ministerstvo financí jako ohlašovatel agendy při výkonu 
státní správy na úseku dozoru nad penzijními společnostmi při prověřování 
nároku na poskytování státního příspěvku a současně ohlašovatel agendy 
při výkonu státní správy na úseku dozoru nad dodržováním podmínek 
pro poskytování státní podpory stavebního spoření bude v situaci, kdy jím 
podaná registrace některé z obou shora uvedených agend bude 
Ministerstvem vnitra modifikována, a Ministerstvo financí nebude  
s modifikací souhlasit, hrozí narušení kontinuity procesu poskytování 
státního příspěvku penzijního připojištění/ doplňkového penzijního spoření 
nebo procesu poskytování státní podpory stavebního spoření (týká se cca 
4,5 milionu osob v penzijním připojištění/doplňkovém penzijním spoření 
a cca 3 milionů osob ve stavebním spoření), a to z důvodu časové 
náročnosti vydání konečného rozhodnutí vlády, jemuž bude případně 
předcházet získání stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Vysvětleno. 
 
Podle čl. CXXXVIII bodu 1 předmětného návrhu 
zůstane do doby, než ohlašovatel agendy, tedy 
samotné připomínkové místo, identifikuje nutnost 
změny rozsahu využívaných údajů ze základních 
registrů a dalších informačních systémů veřejné 
správy a iniciuje změnu registrace agendy, 
zachován stávající rozsah a na základě připomínky 
2.4 i podmínky přístupu. Změnu rozsahu údajů je 
kompetentní navrhnout toliko ohlašovatel agendy. 
K narušení kontinuity připomínkovým místem 
uváděných procesů by tak nemělo dojít. 
 
V návaznosti na projednání připomínky 
na vypořádací poradě bylo předkladatelem 
přislíbeno, že do navrhovaného zákona bude 
doplněno ustanovení, které bude garantovat 
využívání údajů v dosavadním rozsahu do té doby, 
než bude rozhodnuto o změně registrace agendy.   
 
Připomínka byla zohledněna v zákoně o právu na 
digitální služby. 

 2.8 
K důvodové zprávě 
 
Ministerstvo vnitra z titulu ústředního správního úřadu pověřeného 

Po projednání připomínkové místo 
od připomínky ustoupilo. 
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koordinací organizace a výkonu veřejné správy (§ 12 odst. 3 zákona 
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky). Podle již zmíněného zákona dle § 27 si Ministerstva si 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. 

 2.9 
K čl. XXVII – změna zákona o stavebním spoření a státní podpoře 
stavebního spoření 
 
Jako změna v zákoně č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře 
stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů, se navrhuje zrušení § 15a 
včetně nadpisu. Taxativní výčet údajů poskytovaných z registrů 
Ministerstva vnitra je však obsažen i v § 15 odst. 4 téhož zákona, proto 
navrhujeme tento odstavec zrušit také. 

Akceptováno. 
 
Předkladatel v předmětném návrhu zajistí zrušení 
zmíněného odstavce 4 a dále odstavce 5, který 
na odstavec 4 navazuje. 

 2.10 
K čl. LXXV – změna zákona o informačních systémech veřejné správy 
 
Nesouhlasíme se zavedením nové kategorie "vyhrazený IS" a změnou 
finančních limitů pro působnost OHA. Návrh zásadním způsobem zvyšuje 
administrativní zátěž a v rámci MF vyvolá potřebu navyšování počtu 
systemizovaných míst a dodatečných finančních zdrojů. Tyto dopady (nejen 
na MF, ale za celou státní správu) nejsou v materiálu popsány. S ohledem 
na navrhované zásadní změny požadujeme zpracování RIA. 

Vysvětleno. 
 
Předložený návrh zákona má jako jeden z cílů 
poskytnout zákonný rámec pro naplnění 
Informační koncepce České republiky schválené 
vládou v roce 2018. Předmětné ustanovení zákona 
o informačních systémech veřejné správy sice 
zvyšuje zátěž na realizátory ICT projektů, ovšem 
vede ke zvýšení kvality realizovaných projektů 
zavedením možnosti účinněji sledovat 
a vyhodnocovat kvalitu a řešení ICT projektů 
ze strany odboru Hlavního architekta 
eGovernmentu Ministerstva vnitra. Tím se 
naplňují mimo jiné cíle Informační koncepce 
České republiky „Dílčí cíl 1.1: Vytvoření 
národního katalogu a vyhledávače služeb veřejné 
správy“ a „Dílčí cíl 5.2: Alokace adekvátních 
lidských a finančních zdrojů pro realizaci 
Informační koncepce České republiky“. Dále 
"Dílčí cíl 5.3: Zavedení principů pro řízení 
a rozvoj architektury v úřadech", "Dílčí cíl 1.3: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK5H45D7)



25 
 

Rozvoj univerzálních front-office služeb", "Dílčí 
cíl 1.4: Rozvoj klientských služeb resortů" 
a podporuje kupříkladu i cíl "Dílčí cíl 1.6: 
Stanovení rolí a zodpovědnosti za služby orgánů 
veřejné správy". Lze dodat, že Informační 
koncepce České republiky není sama o sobě 
právním předpisem, její existence a právní 
závaznost je však výslovně upravena § 5a zákona 
o informačních systémech veřejné správy. 
 
Kromě uvedených dokumentů, které jsou relativně 
nové, je navrhovaná právní úprava fakticky toliko 
zpřesněním rozsáhlého katalogu metodických, 
koordinačních, dozorových a jiných sjednocujících 
oprávnění, ke kterým je odbor Hlavního architekta 
eGovernmentu Ministerstva vnitra povolán 
ustanoveními zákona o informačních systémech 
veřejné správy (ve spojení s organizačním řádem 
Ministerstva vnitra), která jsou v tomto zákoně 
zakotvena již řadu let. Tato ustanovení se uplatňují 
vůči všem orgánům veřejné správy a nejsou 
vázána na žádný finanční limit. Lze tedy říci, 
že z hlediska stávající právní úpravy se fakticky 
o zcela nové povinnosti nejedná. Předkladatel je 
toho názoru, že u subjektů, kteří si řádně plní 
stávající povinnosti týkající se informačních 
systémů veřejné správy, dlouhodobého řízení 
těchto informačních systémů a naplňování zásad 
pro pořízení a rozvoj informačních systémů 
veřejné správy, nebude přidaná zátěž velká. 
 
Předkladatel není schopen tyto náklady určit, 
neboť mu není u každého orgánu veřejné správy 
známo, zda a jak dodržuje již nyní zakotvené 
povinnosti podle zákona o informačních 
systémech veřejné správy, zejména pokud jde 
o dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné 
správy. Navrhované opatření vnímá předkladatel 
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jako konkretizaci již dnes definovaných povinností 
podle zákona o informačních systémech veřejné 
správy. 
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla předmětná změna zákona o 
informačních systémech veřejné správy 
spočívající v zavedení tzv. určeného informačního 
systému (původně „vyhrazeného informačního 
systému“) přesunuta.  

 2.11 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech 
[navrhovanému § 1 písm. a)] 
 
Zřizují se základní registry a některé další informační systémy veřejné 
správy a stanovují se působnosti, práva a povinnosti, které souvisejí s jejich 
vytvářením, správou, provozem a užíváním. Žádáme o upřesnění, zda se 
toto ustanovení týká pouze ministerstva vnitra nebo se má týkat i ostatních 
orgánů veřejné moci. 

Vysvětleno. 
 
Předmětná změna představuje toliko „aktualizaci" 
předmětu zákona, nemá však žádné dopady 
na jakýkoliv orgán veřejné moci. Ten nezřizuje 
pouze základní registry a další informační systémy 
veřejné správy vyjmenované v účinném znění § 1 
písm. a), nýbrž i další informační systémy veřejné 
správy (např. informační systém registru osob či 
informační systém registru práv a povinností). 
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla předmětná změna zákona o 
základních registrech přesunuta. 

 2.12 
K čl. LXXV – změna zákona o základních registrech (navrhovaný § 7a) 
 
Dle našeho názoru může být dotčen zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky 
(tzv. Kompetenční zákon) a zákon č. 110/2019 Sb.,  
o zpracování osobních údajů, jakožto prováděcím předpisem  
k Obecnému nařízení. Některá ustanovení uvedených zákonů jsou 
nepřenositelná. 

Vysvětleno. 
 
Ustanovení § 7a upravuje ryze technické 
kompetence Ministerstva vnitra na úseku 
vzájemné komunikace informačních systémů 
veřejné správy. Je „zrcadlem“ již existujícího § 7 
reglementujícího obdobné kompetence Správy 
základních registrů. Úkolem Ministerstva vnitra 
podle uvedeného ustanovení je pouze zajistit 
hladkou výměnu dat. 
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
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služby, do něhož byla předmětná změna zákona o 
základních registrech přesunuta. 

 2.13 
K čl. CXLV – změna zákona o doplňkovém penzijním spoření 
 
Jako změna v zákoně č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPS“), se navrhuje zrušení 
§ 17, obsahujícího zejména výčet údajů poskytovaných ze základního 
registru obyvatel, agendového informačního systému evidence obyvatel, 
agendového informačního systému cizinců, registru pojištěnců vedeného 
Ústředím Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen 
„CRP“), a údajů poskytovaných Českou správou sociálního zabezpečení. 
CRP je zřízen zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, kde není uvedeno, že se jedná 
o informační systém veřejné správy. Navrhovaný materiál se týká pouze 
poskytování údajů z informačních systémů veřejné správy, proto není 
namístě smazat celý § 17 zákona o DPS, nýbrž upravit jej tak, aby jeho část 
pojednávající o poskytování údajů z CRP (současný § 17 odst. 3 zákona 
o DPS) zůstala zachována. 

Vysvětleno. 
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
je z titulu právnické osoby vykonávající působnost 
v oblasti veřejné správy orgánem veřejné moci 
ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb. Přestože jí 
spravovaný registr pojištěnců nepodléhá režimu 
zákona č. 365/2000 Sb., je informačním systémem 
veřejné správy a současně agendovým 
informačním systémem ve smyslu zákona 
č. 111/2009 Sb. Proto by na něj měla být 
aplikována ustanovení předmětného návrhu 
a aranžmá, které předmětný návrh přináší, včetně 
vypuštění čerpacích ustanovení. Prostřednictvím 
čl. CXXXVIII bodu 1 předmětného návrhu 
zůstane do doby, než ohlašovatel agendy, tedy 
samotné připomínkové místo, identifikuje nutnost 
změny rozsahu využívaných údajů ze základních 
registrů a dalších informačních systémů veřejné 
správy a iniciuje změnu registrace agendy, 
zachován stávající rozsah a na základě připomínky 
2.4 i podmínky přístupu. Změnu rozsahu údajů je 
kompetentní navrhnout toliko ohlašovatel agendy. 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
tak bude nadále povinna umožnit připomínkovému 
místu využívat údaje z registru pojištěnců, a to 
do změny registrace agendy, ve stávajícím 
rozsahu. V tomto smyslu bude doplněna zvláštní 
část důvodové zprávy. 
 
V souvislosti se zmíněným bodem 1 přechodných 
ustanovení předkladatel odkazuje na odůvodnění 
k 2.14. 

 2.14 Akceptováno. 
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K čl. CXXXVIII – přechodná ustanovení 
 
Předkladatel navrhuje přechodná ustanovení ke změně zákona o základních 
registrech. Podle navrženého textu bodu 1 a s ohledem na důvodovou 
zprávu, by měly být tímto ustanovením pokryty stávající přístupy k údajům 
vedeným v základních registrech nebo v agendových informačních 
systémech. Není však jasné, zda dané ustanovení skutečně pokryje všechna 
ustanovení o současných přístupech do různých agendových informačních 
systémů. Existuje důvodná obava, že takto navržené přechodné ustanovení 
pro zákon o základních registrech bude mít dopad pouze v intencích tohoto 
zákona a dopadne pouze na rušené přístupy k základním registrům. Je dosti 
sporné, zda bude řešit i přístupy do registrů a evidencí stojící mimo dopad 
zákona o základních registrech (viz např. již jednou zmíněný přístup orgánů 
Finanční a Celní správy České republiky do Rejstříku zástav vedeného 
Notářskou komorou České republiky). Z tohoto důvodu je nezbytné doplnit 
v závěru návrhu zákona (zákon o změně zákonů související s další 
elektronizací postupů orgánů veřejné moci) text bodu 1 jako novou část, 
aby bylo zajištěno, že přechodné ustanovení pokryje skutečně všechny 
rušené přístupy jednotlivých orgánů veřejné moci k údajům jednotlivých 
agendových informačních systémů a rejstříků. 

 
Předkladatel přetransformuje čl. CXXXVIII bod 1 
v samostatnou část předmětného návrhu. 
 
Připomínka byla zohledněna v zákoně o právu 
na digitální služby, do něhož byla novela zákona o 
základních registrech spočívající ve změně 
dosavadní legislativní koncepce využívání údajů 
ze základních registrů a agendových informačních 
systémů přesunuta. Bod 1 přechodných ustanovení 
zní: 
„Orgán veřejné moci, který byl přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona oprávněn k přístupu 
k údajům vedeným v základních registrech nebo 
agendových informačních systémech, je ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona až do dne, kdy 
bude rozsah přístupu změněn postupem podle § 54 
odst. 7 zákona č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech, ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, oprávněn k přístupu 
k údajům vedeným v základních registrech nebo 
agendových informačních systémech v rozsahu 
a za podmínek, v jakém byl oprávněn k přístupu 
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 

3. Ministerstvo obrany 3.1 
K čl. XLV – změna zákona o zemědělství 
 
Navrhujeme do návrhu zákona doplnit nový bod č. 6: 
 
V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno 
d), které zní: 
„d) doložení souhlasu vlastníka pozemku s jeho užíváním za účelem získání 
dotace pro zemědělské podnikání.“. 
 
Odůvodnění: 
Návrh na doplnění reaguje na aktuálně řešenou situaci u Agentury 
hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany, kdy za stávajícího 

Vysvětleno. 
 
Připomínkovým místem navrhovaná změna 
nikterak věcně nesouvisí s předmětem 
předloženého návrhu, kterým je další 
elektronizace postupů orgánů veřejné moci. 
Předkladatel v této souvislosti připomíná 
požadavek čl. 54 odst. 3 Legislativních pravidel 
vlády. 
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znění zákona souhlas vlastníka pozemků, tedy i České republiky - 
Ministerstva obrany, s jejich užíváním vyžadován není. To umožňuje 
žadatelům o dotaci bez souhlasu a vědomí vlastníka přihlásit jejich pozemky 
a čerpat na ně dotace. Uvedená připomínka sice přímo nesouvisí 
s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ale je podstatná z hlediska 
zajištění správnosti jejího fungování. 

 3.2 
K čl. LXXIV – změna zákona o silničním provozu 
 
Požadujeme do návrhu doplnit automatické informování o skončení 
platnosti řidičského průkazu držitele datové schránky fyzické osoby.  
 
Odůvodnění: 
Tato povinnost zde na rozdíl např. od občanských průkazů chybí, a má-li 
být doplněna možnost informování na telefonní číslo nebo e-mail, měla by 
být doplněna taková povinnost také ve vztahu k datovým schránkám. 

Vysvětleno. 
 
Ministerstvo dopravy coby gestor zákona 
o silničním provozu s navrhovanou úpravou 
nesouhlasí. 

 3.3 
K důvodové zprávě 
 
Považujeme za nutné zdůraznit, že navrhované změny nesmí negativně 
ovlivnit přístup Vojenského zpravodajství k údajům vedeným 
v informačních systémech veřejné správy a současně musí zajistit, 
aby subjekt údajů neměl možnost zjistit, že jeho údaje byly poskytnuty 
Vojenskému zpravodajství. Požadujeme proto doplnit v této části 
důvodovou zprávu. 
 
Odůvodnění: 
Důvodová zpráva se této otázce nijak nevěnuje a dopad novely 
na bezpečnost a obranu státu shrnuje jednou větou, že dopad nebude žádný, 
bez bližšího rozboru, zda se změna opravdu této oblasti nedotkne. 

Akceptováno/vysvětleno. 
 
Skutečnost, že přístup zpravodajských služeb 
České republiky k údajům vedeným v základních 
registrech či příslušných agendových 
informačních systémech není navrhovaným 
zákonem dotčen, je podle názoru předkladatele 
zřejmá z toho, že navrhovaným zákonem 
nedochází ke změně zákona o zpravodajských 
službách České republiky, konkrétně § 11, který se 
týká poskytování informací zpravodajským 
službám. 
 
Důvodová zpráva byla doplněna podle požadavku 
připomínkového místa.  

4. Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

4.1 
Obecně k návrhu zákona 
 
Nahrazení zákonných oprávnění k využívání údajů pouhým stanovením 

Vysvětleno. 
 
Předkladatel se domnívá, že jím navržené řešení 
respektuje zásadu, že údaje o osobách je možné 
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rozsahu údajů v registru práv a povinností je prolomením zásady, že údaje 
o osobách je možné poskytovat pouze na základě zákona a může být 
vnímáno jako porušení Listiny základních práv a svobod.  
Zrušením stávajícího znění ustanovení o možnosti využívání údajů 
z informačních systémů veřejné správy v řadě zákonů bylo zrušeno také 
ustanovení, že „Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít 
vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu“. Tuto 
stěžejní omezující podmínku, která brání zneužití nebo zbytečnému 
využívání osobních údajů, je nutné v nějaké formě v zákonných 
ustanoveních nadále zachovat. 

poskytovat pouze na základě zákona. V § 5 odst. 1 
zákona č. 111/2009 Sb. se stanoví základní 
pravidlo využívání údajů vedených v základních 
registrech či agendových informačních systémech, 
tj. že orgán veřejné moci využívá údaje vedené 
v základním registru nebo agendovém 
informačním systému v rozsahu potřebném 
k provedení úkonu orgánu veřejné moci a v rámci 
výčtu údajů zpřístupněných orgánu veřejné moci 
pro výkon agendy, v jejímž rámci je úkon 
prováděný a pro jejíž výkon je orgán veřejné moci 
registrovaný. Předkladatel ještě oproti verzi 
zaslané do meziresortního připomínkového řízení 
formulačně zpřesnil pravidlo tak, 
aby nepřipouštělo využití údajů, ke kterým orgán 
veřejné moci sice přístup má, ale v daném případě 
je nepotřebuje. Toto pravidlo bylo doposud 
obsaženo v mírně modifikované formě 
v agendových zákonech, nově tak bude 
koncentrováno v zákonu č. 111/2009 Sb. V § 5 
odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb. je pak zakotveno 
pravidlo, doposud obsažené v rámci „čerpacích“ 
ustanovení v agendových zákonech, tj. že údaje 
z agendových informačních systémů, které jsou 
vedeny též v základních registrech, lze 
z agendových informačních systémů využít toliko 
tehdy, jsou-li ve stavu předcházejícím současný 
stav. Dále, oproti verzi zaslané do meziresortního 
připomínkového řízení, předkladatel vymezil 
limity, ve kterých se musí při určování množiny 
údajů využitelných v dané agendě, řídit 
ohlašovatel agendy, správce základního registru 
nebo správce agendového informačního systému 
a vláda, a to prostřednictvím pravidel obsažených 
v § 54, respektive § 54a zákona č. 111/2009 Sb. 
To tkví v tom, že lze v ohlášení agendy požadovat, 
respektive v rámci registrace agendy registrovat 
(určit) pouze takou množinu údajů, které jsou 
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potřebné k výkonu agendy. Též se stanoví 
povinnost ohlašovatele agendy a registrujícího 
agendy přihlížet při stanovování rozsahu údajů 
a rozsahu oprávnění k efektivnímu výkonu agendy 
a k tomu, aby byli co nejméně zatěžováni 
extraneové. 
Předkladatel se současně nedomnívá, že dojde 
k relevantnímu snížení standardů ochrany 
osobních údajů, resp. soukromí subjektu údajů. 
Stávající legislativně-technické konstrukce 
„čerpacích“ ustanovení stojí na třech pravidlech, 
a to pravidlu využití pouze těch údajů z množiny 
využitelných údajů, které jsou potřeba k plnění 
konkrétního úkolu, pravidla priority využití údajů 
ze základních registrů před týmiž údaji 
obsaženými v agendových informačních 
systémech a konečně vlastního vymezení množiny 
čerpatelných údajů. Z hlediska ochrany osobních 
údajů, resp. ochrany soukromí hraje prim první 
z uvedených pravidel. Vlastní vymezení množiny 
čerpatelných údajů hraje v ochraně osobních údajů 
roli sekundární a samo o sobě není příliš s to 
ochranu zajistit. Pravidlo využití pouze těch údajů 
z množiny využitelných údajů, které jsou potřeba 
k plnění konkrétního úkolu (a pravidlo priority 
využití údajů ze základních registrů před týmiž 
údaji obsaženými v agendových informačních 
systémech) však zůstane nadále zachováno 
na zákonné úrovni (bude koncentrováno v zákoně 
č. 111/2009 Sb.), k posunu na podzákonnou 
úroveň dojde pouze ve vztahu k vymezení 
množiny čerpatelných údajů. Při něm však budou 
všichni participanti limitováni pravidlem 
stanoveným zákonodárcem, že lze stanovit pouze 
takovou množinu čerpatelných údajů, které jsou 
k výkonu agendy potřebné. Ostatně i Úřad 
pro ochranu osobních údajů ve svém stanovisku 
konstatuje, že ani výčet údajů, které mohou orgány 
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veřejné moci využívat z informačních systémů 
veřejné správy, v zákoně nelegitimizuje jejich 
skutečnou potřebnost pro zpracování. 
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla novela zákona o základních 
registrech spočívající ve změně dosavadní 
legislativní koncepce využívání údajů ze 
základních registrů a agendových informačních 
systémů přesunuta. 

 4.2 
Obecně k návrhu zákona 
 
V případě, že bude zrušena stávající podoba oprávnění jednotlivých orgánů 
veřejné moci k čerpání údajů ze základních registrů a agendových 
informačních systémů, zakotvená ve zvláštních zákonech, měla by být 
odpovídajícím způsobem novelizována ustanovení o sdělování údajů 
„třetím stranám“ v příslušných zvláštních zákonech.  

Vysvětleno. 
 
Předkladatel doplní důvodovou zprávu o některé 
nedostatečně popsané principy nového 
legislativního řešení využívání údajů 
z informačních systémů veřejné správy. Toto 
řešení mj. vychází z faktu, že v informačních 
systémech veřejné správy jsou z hlediska subjektu 
údajů vedeny údaje osobní a jiné a z hlediska míry 
citlivosti údaje méně citlivé (např. „klasické“ 
statusové osobní údaje či statusové údaje 
o právnických osobách) a více citlivé (např. údaje 
genetické, biometrické, o zdravotním stavu, 
o trestní zachovalosti). Předkladatel má za to, 
že v případě méně citlivých osobních 
či neosobních údajů lze přejít na jím navrhované 
aranžmá, tj. zákonodárce stanoví (uzná-li to 
za vhodné) při regulaci dané agendy, zda se pro 
danou agendu zřizuje agendový informační systém 
a jaké údaje se v něm vedou. Zda se tyto údaje 
budou sdílet, tj. zda je bude možno využít 
i pro výkon jiné agendy, bude věcí registrace této 
jiné agendy. Naopak v případě více citlivých údajů 
by mělo být, v první řadě gestorem příslušné 
právní úpravy, respektive agendy, zváženo, zda je 
vhodné, aby tyto citlivější údaje vedené 
pro potřebu jedné agendy mohly být sdíleny 
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i pro potřeby jiné agendy, tj. zařazeny pod 
aranžmá navrhované předkladatelem. Časový 
prostor vymezený pro přípravu předmětného 
návrhu neumožnil posouzení vhodnosti zařazení 
i jiných agendových informačních systémů 
zřízených zákonem než těch, jejichž správcem je 
Ministerstvo vnitra či jemu podřízená entita, 
pod nové aranžmá. Předkladatel proto úmyslně 
nezařadil do předmětného návrhu novelizace 
ustanovení regulující využívání údajů obsažených 
v těchto agendových informačních systémech 
(nejrozšířenějšími ustanoveními jsou ta upravující 
využití údajů z evidencí Rejstříku trestů) s tím, 
že ponechá na gestorech příslušných předpisů, zda 
budou požadovat doplnění vypuštění „čerpacích“ 
ustanovení těchto agendových informačních 
systémů do předmětného návrhu, provedou 
vypuštění později samostatným legislativním 
zásahem nebo ponechají stávající stav. Má-li 
připomínkové místo zájem na doplnění 
předmětného návrhu o ustanovení rušící „čerpací“ 
ustanovení svých agendových informačních 
systémů, postačí toto notifikovat předkladateli 
spolu s uvedením ustanovení, která mají být 
zrušena. 
 
Připomínka byla zohledněna v zákoně o právu 
na digitální služby, do něhož byla novela zákona o 
základních registrech spočívající ve změně 
dosavadní legislativní koncepce využívání údajů 
ze základních registrů a agendových informačních 
systémů přesunuta. 

 4.3 
K čl. XVII – změna zákona o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení (k novelizačnímu bodu 2 – § 85 odst. 3 a 4) 
 
V důvodové zprávě k tomuto článku se uvádí, že se navrhuje vypustit 

Akceptováno/Vysvětleno. 
 
S připomínkovým místem bylo dohodnuto, že text 
čl. XVII (změna zákona o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení) bodu 2 bude upraven 
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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 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (ZOPSZ). 
S ohledem na výše uvedené tedy není důvod zatěžovat žadatele o důchod 
dokládáním skutečností, jejichž obstarání pro něj může být spojeno 
s určitými obtížemi (rodné listy svých dospělých dětí obvykle nemá žadatel 
ve svém držení).  
V současné době není ze strany okresní správy sociálního zabezpečení 
(OSSZ) při dokladování této doby pojištění nutně vyžadován rodný list 
dítěte a pracovníci OSSZ jsou poučeni a metodicky vedeni k možnosti 
náhledu do příslušného agendového systému, kde příbuzenský vztah 
žadatele ke zmíněnému dítěti běžně ověřují. Praktické provádění shora 
uvedeného ustanovení ukazuje, že nelze potvrdit domněnku, že by byl 
žadatel o důchod nějak zatěžován.  
Právní úpravu obsaženou v § 85 odst. 3 a 4 ZOPSZ navrhujeme zachovat 
nadále i proto, že nedopadá pouze na osoby uvedené v příslušném 
agendovém informačním systému, u kterých se vztah k dítěti vlastnímu 
(i osvojenému) již nyní běžně ověřuje, ale i na osoby, které v systému 
vedeny nejsou (např. někteří cizinci), a tedy jediným způsobem jak ověřit 
jejich vztah k dítěti nadále zůstává rodný list či jiný doklad prokazující 
vztah k dítěti. Pro úplnost uvádíme, že i v případě, že tato připomínka 
nebude akceptována, bude nutno doklady u žadatelů o dávku, u kterých 
nelze provést ověření AIS, nadále vyžadovat, a to v souladu se správním 
řádem. Nicméně toto řešení nepovažujeme z hlediska srozumitelnosti právní 
úpravy pro občana, který žádá o důchod zpravidla jednou za život, za nijak 
přínosné. Naopak jasné vymezení dokladů v ZOPSZ prokazatelně přispívá 
k urychlení řízení o dávce. Pokud bude rodný list z tohoto seznamu dokladů 
vypuštěn, zcela jistě to na straně žadatelů o dávku povede k vyvolávání 
zbytečných pochybností o oprávněnosti jeho vyžadování ze strany 
ČSSZ/OSSZ. 

následovně: 
„V § 85 odst. 3 a 4 se na konci textu věty první 
doplňují slova „ ; rodný list se nepředkládá, lze-
li údaj o vztahu k dítěti zjistit z informačního 
systému veřejné správy“. 
 

 4.4 
K čl. CXVI – změna správního řádu (novelizačnímu bodu 2 - § 71 odst. 
4) 
 
Navrhovaná novela správního řádu počítá se zrušením ustanovení § 71 

Vysvětleno. 
 
Ustanovení § § 71 odst. 4 správního řádu se 
vztahuje primárně na případy, kdy správní orgán 
obstarává údaje za účastníka, nikoliv kdy účastník 
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odst. 4 zákona, tj. s vypuštěním možnosti stavení lhůty pro vydání 
rozhodnutí v případě opatřování podkladů. Byť důvodová zpráva zrušení 
předmětného ustanovení odůvodňuje tak, že (cit.): „navrhuje se vypustit 
stavení lhůty pro vydání rozhodnutí v případě opatřování podkladů z úřední 
evidence, k níž má správní orgán přístup. 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“, je nutné zdůraznit, že ustanovení § 6 odst. 2 zákona dopadá 
i na případy, kdy jsou podklady vyžadovány od dotčené osoby, 
a to na základě zvláštních právních předpisů (zpravidla jde o dokumenty, 
které nejsou a s ohledem na jejich povahu objektivně být nemohou součástí 
úřední evidence). Kromě toho v případě opatřování podkladů z evidence 
jiného orgánu se nemusí vždy jednat o „jednoduché“ údaje (typu osobních 
údajů osoby), ale o dokumenty v listinné podobě (např. archiválie), u nichž 
nelze očekávat jejich získání obratem.  
Pokud tak dojde ke zrušení § 71 odst. 4 zákona, odpadne možnost stavení 
lhůty a správnímu orgánu pak nezbyde jiná možnost, než řízení usnesením 
přerušit, což s sebou oproti stávající právní úpravě přinese navýšení nákladů 
a administrativy a dotčené osobě oproti zamýšlenému cíli procesní 
postavení nezjednoduší. 

řízení poskytuje podklady na základě zákonné 
povinnosti/součinnosti. Oním „opatřováním 
údajů“ ve smyslu § 71 odst. 4 správního řádu se 
myslí primárně opatřování údajů z úřední evidence 
správním orgánem ve smyslu stávajícího § 6 
odst. 2 věty třetí (při ev. zachování § 71 odst. 4 by 
toto ustanovení nově mířilo na § 6 odst. 2 větu 
druhou - opatřování podkladů z úřední evidence 
správním orgánem), nikoliv „opatřování 
podkladů“ od dotčených osob.  
 
Pro předmětné ustanovení již po novele nebude 
zásadní důvod. Rozšiřování předmětného 
ustanovení i na získávání podkladů od dotčených 
osob nepovažuje předkladatel za nutné ani 
za vhodné. Správní orgán podle názoru 
předkladatele nemůže být považován za nečinný, 
pokud mu účastník řízení neposkytne ve stanovené 
lhůtě podklady. Podle § 71 odst. 5 správního řádu 
platí, že nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten 
účastník, který je způsobil, což lze vztáhnout 
i na případy, kdy dochází k časové prodlevě 
při poskytování součinnosti při zajišťování 
podkladů od účastníka řízení. 
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla novela správního řádu 
přesunuta. 

 4.5 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech [novelizačním 
bodům 32 a 40 - § 17 písm. e) a § 19 odst. 3] 
 
V souvislosti s rozšířením množiny subjektů údajů, které budou zapisovány 
do registru obyvatel (ROB), je nutné vyjasnit otázku editorů těchto údajů. 
Jedna a tatáž fyzická osoba (cizinec) může být do evidencí orgánů veřejné 
moci zapisována z různých titulů (sociální pojištění, veřejné zdravotní 
pojištění, správa daně, vlastnictví nemovitostí atd.). Není účelné (z hlediska 

Vysvětleno. 
 
Předkladatel od úpravy § 17 písm. e) a § 19 odst. 3 
zákona č. 111/2009 Sb. upouští a ponechává 
stávající znění. 
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jednotnosti zápisu a kvality dat), aby editorem jedné a téže fyzické osoby 
bylo více orgánů veřejné moci. Současně není určeno, v jakém rozsahu 
bude zapisovat do ROB údaje orgán veřejné moci jako editor subjektů 
údajů dle ust. § 17 písm. e). 

 4.6 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech (novelizačním 
bodům 77 a 78 - § 54 odst. 4 a 5) 
 
Vzhledem k tomu, že se navrhuje zrušit stávající úprava oprávnění 
jednotlivých orgánů veřejné moci k čerpání údajů ze základních registrů 
a agendových informačních systémů zakotvené ve zvláštních zákonech 
a tato oprávnění se budou nově odvíjet výhradně od registrace agendy 
v registru práv a povinností a registrace působnosti konkrétního orgánu 
veřejné moci v agendě, není zřejmé, na základě jakých skutečností bude 
Ministerstvo vnitra posuzovat odůvodněnost rozsahu údajů vedených 
v základních registrech nebo agendových informačních systémech, které 
mají být zpřístupněny pro výkon agendy, a rozsah oprávnění k přístupu 
k těmto údajům. Rozsah těchto oprávnění (respektive jeho určení), dříve 
jasně stanovený zákonem, se nově svěřuje do kompetence orgánů veřejné 
moci (Ministerstvo vnitra, vláda a teprve v případě sporů Úřad pro ochranu 
osobních údajů), což může vyvolávat pochybnosti o transparentnosti 
ochrany využívání osobních údajů (jimiž referenční údaje ve velké většině 
jsou), a zároveň i pocit nejistoty, neboť jejich rozsah bude specifikován 
nikoli v běžně dostupném zákoně, nýbrž v rozhodnutí orgánu výkonné moci 
o rozsahu zpřístupněných údajů. 

Vysvětleno. 
 
Od původně navrhované úpravy, podle níž mohlo 
Ministerstvo vnitra shledat v ohlášení agendy 
požadovaný rozsah údajů vedených v základních 
registrech nebo agendových informačních 
systémech pro výkon agendy anebo rozsah 
oprávnění k přístupu k těmto údajům jako 
nedůvodný, bylo ustoupeno. Ministerstvo vnitra 
sice může shledat nedostatky v ohlášení agendy 
podle § 53, samotný rozsah požadovaných údajů 
či rozsah přístupu k těmto údajům však rozporovat 
nemůže. 
K výše uvedenému se bude moct vyjádřit správce 
základního registru nebo správce agendového 
informačního systému, do jehož základního 
registru/agendového informačního systému je 
požadován přístup, neboť zaujímá stanovisko 
k ohlášení agendy z hlediska způsobilosti 
základního registru nebo agendového 
informačního systému zpřístupnit požadované 
údaje pro výkon agendy a vhodnosti zpřístupnit 
požadované údaje pro výkon agendy. V případě, 
že správce základního registru nebo správce 
agendového informačního systému nezaujal 
kladné stanovisko právě s ohledem na výčet údajů 
vedený v základním registru nebo agendovém 
informačním systému, které ohlašovatel agendy 
požaduje zpřístupnit pro výkon agendy, nebo 
rozsah oprávnění k přístupu k těmto údajům, který 
ohlašovatel požaduje, a jedná-li se o správce 
základního registru nebo správce agendového 
informačního systému podřízeného vládě, určí 
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vláda pouze takový výčet údajů nebo rozsah 
oprávnění, které jsou potřebné k výkonu agendy. 
Současně však vláda dbá, aby výčet údajů nebo 
rozsah oprávnění umožnil efektivní výkon agendy 
a minimalizoval potřebu poskytování těchto údajů 
subjekty, které nejsou orgánem veřejné moci. 
Ministerstvo vnitra zprostředkuje vládě stanovisko 
Úřadu pro ochranu osobních údajů k části rozsahu 
údajů nebo rozsahu oprávnění, která je sporná. 
Rozhodující autoritou tedy bude vláda. V této 
souvislosti poukazuje Ministerstvo vnitra 
na podobné uspořádání v případě rozhodování 
o vytváření informačních systémů veřejné správy 
v zákonu č. 365/2000 Sb. Předkladatel má 
současně s ohledem na zkušenosti z aplikace právě 
uvedeného institutu za to, že reálně vláda nebude 
příliš zatěžována nutností autoritativně rozhodovat 
o množině využívaných údajů. 
 
Podmínkou registrace agendy je tedy kladné 
stanovisko správce základního registru, 
agendového informačního systému nebo 
referenčního rozhraní. V předmětném návrhu byla 
doplněna pravidla dalšího postupu v případě, kdy 
kterýkoliv ze správců zaujme stanovisko 
negativní. V takovém případě Ministerstvo vnitra 
vyzve ohlašovatele agendy, aby důvody, které 
správce vedly k zaujetí negativního stanoviska, 
v ohlášení reflektoval. Bude-li ohlašovatel agendy 
na rozsahu údajů vedených v základních registrech 
nebo jiných agendových informačních systémech, 
které požaduje zpřístupnit pro výkon agendy, 
anebo na rozsahu oprávnění k přístupu k těmto 
údajům, trvat, vláda bude mít pro své rozhodování 
k dispozici i stanovisko správců. V případě, že 
ohlašovatel agendy nezohlední důvody, které 
vedly správce základního registru nebo správce 
agendového informačního systému k nezaujetí 
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kladného stanoviska a bude trvat na využití údajů 
ze základního registru nebo agendového 
informačního systému a současně správce 
základního registru nebo správce agendového 
informačního systému, který není podřízen vládě, 
trvá na svém stanovisku, bude možné údaje 
ze základního registru nebo agendového 
informačního systému pro výkon agendy využít 
pouze v rozsahu, v jakém to stanovisko správce 
základního registru nebo správce agendového 
informačního systému umožňuje. Z pohledu 
předkladatele tato úprava posílí role správců 
základních registrů a agendových informačních 
systémů. 
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla novela zákona o základních 
registrech spočívající ve změně dosavadní 
legislativní koncepce využívání údajů ze 
základních registrů a agendových informačních 
systémů přesunuta. 

5. Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

5.1 
K důvodové zprávě 
 
V důvodové zprávě na str. 8 v odstavci pod nadpisem Řízení vytváření 
a správy informačních systémů veřejné správy je mj. uvedeno: „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.“. 
Požadujeme v důvodové zprávě uvést přesnou specifikaci portálů, tj. zda 
zahrnuje např.  i informační weby bez nutné registrace/přihlášení. 

Akceptováno. 
 
Do důvodové zprávy bylo podle požadavku 
připomínkového místa doplněno, že počet bude 
relevantní jen u webů s registračními, respektive 
přihlašovacími mechanismy, tedy 
tzv. transakčních částí uvedených portálů. 
V případě Ministerstva vnitra se to nebude týkat 
např. portálu veřejné správy (PVS), zatímco 
portálu občana (PO) naopak ano. 
 
Připomínka byla zohledněna v zákoně o právu 
na digitální služby, do něhož byly změny týkající 
se řízení vytváření a správy informačních systémů 
veřejné správy (obsažené v novele zákona o 
informačních systémech veřejné správy) 
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přesunuty. 

6. Ministerstvo 
spravedlnosti 

6.1 
Obecně k návrhu nové koncepce sdílení dat orgány veřejné moci 
 
Jakkoli oceňujeme snahu předkladatele učinit krok směrem k rozšíření 
elektronizace postupů orgánů veřejné moci v oblasti sdílení dat těmito 
orgány, nemůžeme souhlasit s návrhem některých konkrétních změn. 
Koncepci, v níž by byl rozsah údajů a rozsah oprávnění přístupu k nim 
pro orgány veřejné moci zveřejněn na portálu veřejné správy, 
a to na základě ohlášení agendy a souhlasu Ministerstva vnitra, případně 
rozhodnutí vlády za využití stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů, 
nelze považovat za praktickou a vhodnou. Rozumíme koordinační úloze 
Ministerstva vnitra dle § 12 odst. 6 kompetenčního zákona pro informační 
a komunikační technologie, z ní ovšem nelze dovodit materiální kompetenci 
spočívající v posuzování důvodnosti rozsahu údajů či rozsahu oprávnění 
přístupu k nim pro jednotlivé orgány veřejné moci. 
Současně není zřejmé, na základě jakých kritérií a jakou formou by 
Ministerstvo vnitra shora uvedené otázky posuzovalo a zda by se nejednalo 
o kvazi správní rozhodování. Jelikož by Ministerstvo vnitra bylo tím, kdo 
rozsah údajů a rozsah oprávnění přístupu k nim fakticky aprobuje, 
konstatujeme, že následné nakládání s osobními údaji na základě takového 
aktu by mohlo postrádat náležitý zákonný podklad, jak jej vyžaduje 
Evropská úmluva o lidských právech (podle judikatury Evropského soudu 
pro lidská práva musí právní úprava při předávání či sdílení osobních údajů 
jasně stanovit za jakých podmínek, komu a kdy je možné osobní údaje 
poskytnout), přičemž nepovažujeme za dostatečné tvrzení předkladatele 
o právním základu „nepřímo v zákonech upravujících konkrétní agendu“. 
Taktéž rozhodování vlády v případě sporů o rozsah údajů či rozsah 
oprávnění přístupu k nim považujeme za jednak nevhodné (na rozdíl 
od předkladatele se na základě vlastních zkušeností domníváme, že by 
to pro vládu jakožto vrcholný orgán moci výkonné znamenalo zatížení 
značně rozsáhlou agendou), jakož i právně nedostatečné, jelikož usnesení 
vlády, kteroužto formou vláda rozhoduje, obdobně nelze považovat 
za náležitý zákonný podklad pro následné nakládání s osobními údaji.  
Z praktického hlediska pak považujeme za nepřípustné, aby do doby, než 
bude případný spor o rozsah údajů či rozsah oprávnění přístupu k nim 
vyřešen, neměly příslušné orgány veřejné moci, včetně např. soudů či 

Vysvětleno. 
 
Od původně navrhované úpravy, podle níž mohlo 
Ministerstvo vnitra shledat v ohlášení agendy 
požadovaný rozsah údajů vedených v základních 
registrech nebo agendových informačních 
systémech pro výkon agendy anebo rozsah 
oprávnění k přístupu k těmto údajům jako 
nedůvodný, bylo ustoupeno. Ministerstvo vnitra 
sice může shledat nedostatky v ohlášení agendy 
podle § 53, samotný rozsah požadovaných údajů 
či rozsah přístupu k těmto údajům však rozporovat 
nemůže. 
K výše uvedenému se bude moct vyjádřit správce 
základního registru nebo správce agendového 
informačního systému, do jehož základního 
registru/agendového informačního systému je 
požadován přístup, neboť zaujímá stanovisko 
k ohlášení agendy z hlediska způsobilosti 
základního registru nebo agendového 
informačního systému zpřístupnit požadované 
údaje pro výkon agendy a vhodnosti zpřístupnit 
požadované údaje pro výkon agendy. V případě, 
že správce základního registru nebo správce 
agendového informačního systému nezaujal 
kladné stanovisko právě s ohledem na výčet údajů 
vedený v základním registru nebo agendovém 
informačním systému, které ohlašovatel agendy 
požaduje zpřístupnit pro výkon agendy, nebo 
rozsah oprávnění k přístupu k těmto údajům, který 
ohlašovatel požaduje, a jedná-li se o správce 
základního registru nebo správce agendového 
informačního systému podřízeného vládě, určí 
vláda pouze takový výčet údajů nebo rozsah 
oprávnění, které jsou potřebné k výkonu agendy. 
Současně však vláda dbá, aby výčet údajů nebo 
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státních zastupitelství, k potřebným údajům přístup a výkon jejich činnosti 
tak byl paralyzován. Vzhledem ke specifickému charakteru moci soudní 
a její působnosti spojené s rozhodovací činností, jakož i státního 
zastupitelství při výkonu trestní působnosti, který je reflektován v GDPR, 
trestněprávní směrnici i české adaptační právní úpravě v oblasti ochrany 
osobních údajů, jsme toho názoru, že by i předkládaný návrh měl obsahovat 
speciální úpravu přinejmenším pro orgány soudní soustavy (např. po vzoru 
výluky podle § 50 odst. 2 zákona o základních registrech).  
Problematická je pak i kompetence Úřadu pro ochranu osobních údajů 
podávat stanovisko ke spornému rozsahu údajů nebo rozsahu oprávnění 
přístupu k nim. Úřad sice je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany 
osobních údajů, to však není důvodem, aby se stal de facto regulátorem 
rozsahu údajů či rozsahu oprávnění přístupu k nim prostřednictvím svých 
stanovisek, která by minimálně pro Ministerstvo vnitra byla směrodatná 
(vláda by se od nich patrně mohla odchýlit). Posouzení rozsahu zpracování 
z pohledu základních zásad zpracování (srov. čl. 5 GDPR – zejm. zásady 
minimalizace a účelového omezení) je a musí zůstat primární kompetencí 
správce osobních údajů. Nadto je ve vztahu k orgánům soudní soustavy 
podle přímo účinného čl. 55 odst. 3 GDPR vyloučen dozor Úřadu. 
S ohledem na předpokládané sdílení dat orgány veřejné moci by (alespoň 
v důvodové zprávě) měla být objasněna role jednotlivých správců 
informačních systémů veřejné správy podle ustanovení čl. 24 až 29 GDPR, 
tj. vymezení odpovědnosti za zpracování osobních údajů v souladu 
s právními předpisy a zejména vzájemné postavení jednotlivých správců 
(samostatní správci, vztah společných správců nebo správce 
a zpracovatele). Současně je i pro tyto účely nezbytné vyjasnit, jak bude 
v případě sdílení dat a jejich poskytování vymezena pasivní legitimace vůči 
uplatňování práv subjektů osobních údajů dle čl. 12 až 22 GDPR (např. 
právo na výmaz, právo na přístup k osobním údajům ap.). 
Shrnujeme, že pokud nějaký subjekt potřebuje pro výkon jemu svěřených 
činnosti přístup do informačních systémů veřejné správy, je jeho 
odpovědností, aby posoudil, jaké konkrétně potřebuje údaje. Jeho činnost 
nemůže být ex ante paralyzována možnými spory o rozsah zpřístupněných 
údajů. Rozumíme potřebě dohlížet na to, aby jejich rozsah nebyl excesivní, 
ale to by mělo být úlohou případného ex post dohledu.  
Nabízí se tedy dvě varianty. Buď vypustit navrhovanou celou novou 
koncepci - in concreto by to znamenalo z návrhu vypustit všechny části, 
články a body, které souvisejí s novou koncepcí sdílení dat orgány veřejné 

rozsah oprávnění umožnil efektivní výkon agendy 
a minimalizoval potřebu poskytování těchto údajů 
subjekty, které nejsou orgánem veřejné moci. 
Ministerstvo vnitra zprostředkuje vládě stanovisko 
Úřadu pro ochranu osobních údajů k části rozsahu 
údajů nebo rozsahu oprávnění, která je sporná. 
Rozhodující autoritou tedy bude vláda. V této 
souvislosti poukazuje Ministerstvo vnitra 
na podobné uspořádání v případě rozhodování 
o vytváření informačních systémů veřejné správy 
v zákonu č. 365/2000 Sb. Předkladatel má 
současně s ohledem na zkušenosti z aplikace právě 
uvedeného institutu za to, že reálně vláda nebude 
příliš zatěžována nutností autoritativně rozhodovat 
o množině využívaných údajů. 
Předkladatel si je vědom faktu, že změna 
dosavadní praxe ve vztahu k právnímu titulu 
pro využívání údajů z informačních systémů 
veřejné správy nastoluje určité právní otázky. 
Nedomnívá se však, že dosavadní právní aranžmá 
tkvící v zakotvení výčtu konkrétních údajů, které 
mohou orgány veřejné moci pro výkon své 
působnosti čerpat z informačních systémů veřejné 
správy, v zákonech, je jediné možné. V první řadě 
poukazuje na fakt, že srovnání s právními 
úpravami využívání údajů z veřejnoprávních 
databází v jiných členských státech EU, respektive 
členských státech Rady Evropy ukazuje, 
že dosavadní aranžmá je ojedinělé. Dále 
upozorňuje, že zakotvení výčtu údajů, které 
mohou orgány veřejné moci pro výkon své 
působnosti při výkonu konkrétní agendy čerpat 
z informačních systémů veřejné správy, 
v zákonech, nelze zaměňovat s vymezením 
množiny údajů, které mohou orgány veřejné moci 
při výkonu působnosti v rámci konkrétní agendy 
zpracovávat. Ona „čerpací“ ustanovení „pouze“ 
zakládají oprávnění využívat konkrétní obsah 
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moci, tj. část první až šestnáctou, část osmnáctou až čtyřicátou šestou, část 
čtyřicátou osmou až padesátou, část padesátou třetí až šedesátou devátou, 
část sedmdesátou třetí až sto desátou, část sto třináctou až sto šestnáctou, 
část sto osmnáctou až sto třicátou první a část sto třicátou třetí až sto 
padesátou devátou jako celek. Dále požadujeme vypustit z části sedmnácté 
čl. XVII bod 1, z části padesáté první čl. LI body 5 a 6, z části padesáté 
druhé čl. LIII body 1, 3, 6 a 9 až 12, z části sedmdesáté čl. LXXII body 19 
a 20, z části sedmdesáté první čl. LXXIV bod 3, z části sto jedenácté 
čl. CXIV, z části sto sedmnácté čl. CXXI bod 11, z části sto třicáté druhé 
čl. CXXXVII bod 27 (pouze odstavec 3), 37, 44, 56, 63 až 65, 71, 76 až 79, 
85, 87, 89 a 93. Nebo se nabízí druhá varianta - pokud by výčty údajů už 
neměly být upraveny legislativně, musí být ponechána odpovědnost na 
dožadujícím orgánu, který je nejlépe schopen posoudit, jaký rozsah údajů 
nejlépe svědčí výkonu jeho činností.  
Pro úplnost doplňujeme, že pro případ realizace nové koncepce sdílení dat 
orgány veřejné moci považujeme rozsah návrhem derogovaných 
tzv. položkových ustanovení zákonů za nedostatečný, neboť např. pouze 
v agendě Rejstříku trestů týkající se evidence odsouzených osob by bylo 
podle principu této nové koncepce potřeba změnit dalších cca 95 právních 
předpisů. Máme tedy za to, že aby se dospělo k předkladatelem 
požadovanému cíli, tj. sjednocení právních titulů pro využívání údajů, bylo 
by nutné změnit všechny právní předpisy, které se dotýkají využívání údajů 
ze všech agendových informačních systémů, kterých je podle důvodové 
zprávy cca 4300. 

konkrétních informačních systémů veřejné správy 
(při předchozí legislativní praxi šlo o příkazy 
správci konkrétního informačního systému veřejné 
správy poskytnout příslušné penzum údajů). 
Nejsou však zdrojem „celkového“ oprávnění 
zpracovávat při výkonu konkrétní agendy 
konkrétní údaje. Toto „celkové“ oprávnění je 
legislativně-technicky vždy vyjádřeno kombinací 
obecněji i konkrétněji vymezených množin údajů 
poskytovaných různými subjekty participujícími 
na výkonu agend či výkonem těchto agend 
dotčených (účastníci řízení, dotčené osoby, 
dotčené orgány apod.). Obvykle konkrétněji jsou 
tak vymezeny údaje požadované po podatelích, 
obecněji pak po účastnících řízení či dotčených 
osobách. Příkladmo lze poukázat např. na § 101d 
odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., v němž jsou údaje 
požadované po plátcích vymezeny relativně 
konkrétně, leč druhově a nikoliv tak konkrétně, 
jako v případě „čerpacích“ ustanovení, 
na ustanovení zákona č. 280/2009 Sb. upravující 
poskytování informací správci daně, v nichž jsou 
údaje, které mají být poskytovány, uváděny 
obvykle velmi obecně (srovnejte např. § 57 
odst. 1) s korektivem, že správce daně je vyžaduje 
v rozsahu nezbytném pro správu daní, či 
na „čerstvý“ § 58 zákona č. 110/2019 Sb. 
zakládající oprávnění Úřadu pro ochranu osobních 
údajů seznamovat se se všemi informacemi 
nezbytnými pro plnění konkrétního úkolu. 
Předkladatel však neidentifikoval právní předpis, 
ve kterém by „celkové“ oprávnění zpracovávat 
pro výkon dané agendy určitou množinu údajů 
bylo řešeno výčtem konkrétních údajů.  To ovšem 
podle předkladatele znamená, že i množinu údajů, 
které mohou orgány veřejné moci pro výkon své 
působnosti v rámci konkrétní agendy čerpat 
z informačních systémů veřejné správy, lze 
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stanovit jiným způsobem než výčtem konkrétních 
údajů. V opačném případě by se muselo do většiny 
„agendových“ i procesních zákonů výrazně 
zasáhnout – mj. by bylo problematické i již 
zmiňované pravidlo o poskytování údajů 
potřebných pro správu daně orgány veřejné moci 
obsažené v § 57 odst. 1, resp. § 58 odst. 1 zákona 
č. 280/2009 Sb. nebo i pravidlo pro zpracovávání 
osobních údajů soudy obsažené v § 122b zákona 
č. 6/2002 Sb. Jestliže však není z hlediska 
ústavního pořádku problémem, že „celkové“ 
oprávnění zpracovávat pro výkon dané agendy 
určitou množinu údajů je legislativně-technicky 
řešeno jinak než výčtem konkrétních údajů, pak 
při stejné logice nemůže být jediným ústavně-
právně nekonfliktním řešením oprávnění využívat 
pro výkon působnosti v dané agendě provedené 
z legislativně-technického hlediska výčtem 
konkrétních údajů. Stejně tak by nemělo být 
z hlediska dělby moci ústavně nekonformním 
řešení tkvící ve svěření rozhodování o tom, jaké 
konkrétní údaje z informačního systému veřejné 
správy jeden orgán veřejné moci poskytne 
k výkonu jeho působnosti v konkrétní agendě 
jinému orgánu veřejné moci, moci výkonné. 
Jestliže nyní postačuje v případě poskytování 
údajů správci daně či Úřadu pro ochranu osobních 
údajů ingerence zákonodárce v podobě obecného 
pravidla, že orgány veřejné moci poskytují 
uvedeným orgánům všechny údaje nezbytně 
potřebné pro správu daně/pro plnění jeho úkolů, 
a bližší určení rozsahu požadovaných údajů 
zákonodárce ponechává na moci výkonné 
(na konkrétním správci daně a konkrétním 
poskytujícím orgánu veřejné moci), pak i pokud 
jde o poskytování údajů z informačních systémů 
veřejné správy plně postačí, když zákonodárce 
stanoví v zákoně č. 111/2009 Sb. pro ohlašovatele 
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agendy, registrujícího agendu i pro konkrétní 
využívající orgán veřejné moci ten limit, 
že ohlašovatel agendy může požadovat 
a registrující agendy zaregistrovat množinu 
využívaných údajů obsahující pouze ty údaje, 
které jsou k výkonu agendy skutečně potřebné, 
a využívající orgán veřejné moci může 
v konkrétním případě použít z této množiny pouze 
ty údaje, které jsou potřeba pro řešení konkrétního 
případu.  Má za to, že toto řešení by mělo 
odpovídat rámci, který mj. vymezila judikatura 
Evropského soudu pro lidská práva. V opačném 
případě by z hlediska této judikatury byla 
problematická již konstrukce zmiňovaných 
oprávnění správce daně či Úřadu pro ochranu 
osobních údajů [jestliže tyto mají oprávnění 
seznamovat se/požadovat/využívat všechny 
informace (údaje) nezbytné pro plnění konkrétního 
úkolu]. Je-li držitel takových informací orgán 
veřejné moci, není situace poskytnutí informací 
správci daně či Úřadu pro ochranu osobních údajů 
regulovaná oněmi obecnými pravidly dle názoru 
předkladatele ničím jiným než formou sdílení 
údajů. Sdílením údajů však je i využívání údajů 
vedených v informačních systémech veřejné 
správy primárně pro výkon jedné agendy též pro 
potřeby výkonu agendy jiné. 
Předkladatel se současně nedomnívá, že dojde 
k relevantnímu snížení standardů ochrany 
osobních údajů, resp. soukromí subjektu údajů. 
Stávající legislativně-technické konstrukce 
„čerpacích“ ustanovení stojí na třech pravidlech, 
a to pravidlu využití pouze těch údajů z množiny 
využitelných údajů, které jsou potřeba k plnění 
konkrétního úkolu, pravidla priority využití údajů 
ze základních registrů před týmiž údaji 
obsaženými v agendových informačních 
systémech a konečně vlastního vymezení množiny 
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čerpatelných údajů. Z hlediska ochrany osobních 
údajů, resp. ochrany soukromí hraje prim první 
z uvedených pravidel. Vlastní vymezení množiny 
čerpatelných údajů hraje v ochraně osobních údajů 
roli sekundární a samo o sobě není příliš s to 
ochranu zajistit. Pravidlo využití pouze těch údajů 
z množiny využitelných údajů, které jsou potřeba 
k plnění konkrétního úkolu (a pravidlo priority 
využití údajů ze základních registrů před týmiž 
údaji obsaženými v agendových informačních 
systémech) však zůstane nadále zachováno 
na zákonné úrovni (bude koncentrováno v zákoně 
č. 111/2009 Sb.), k posunu na podzákonnou 
úroveň dojde pouze ve vztahu k vymezení 
množiny čerpatelných údajů. Při něm však budou 
všichni participanti limitováni pravidlem 
stanoveným zákonodárcem, že lze stanovit pouze 
takovou množinu čerpatelných údajů, které jsou 
k výkonu agendy potřebné. Ostatně i Úřad pro 
ochranu osobních údajů ve svém stanovisku 
konstatuje, že ani výčet údajů, které mohou orgány 
veřejné moci využívat z informačních systémů 
veřejné správy, v zákoně nelegitimizuje jejich 
skutečnou potřebnost pro zpracování.  
Celý postup se tedy bude řídit pravidly danými 
zákonem č. 111/2009 Sb. a GDPR, zákon 
č. 500/2004 Sb. s ohledem na fakt, že jde o vnitřní 
procesy veřejného sektoru (bez existence 
veřejných subjektivních práv), aplikovatelný 
nebude. 
Pokud jde o obavy připomínkového místa 
z paralýzy příslušných orgánů veřejné moci 
v případě řešení sporů stran rozsahu 
požadovaných údajů, v případě agend existujících 
ke dni nabytí účinnosti předmětného návrhu by 
k ní nemělo dojít, neboť cestou přechodných 
ustanovení bude orgánům veřejné moci zajištěn 
přístup k dosavadní množině údajů. Pokud jde 
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o agendy nové, s ohledem na tendence 
po zefektivňování činnosti veřejného sektoru by 
registrace nových agend měly být spíše výjimkou. 
V případě soudů a státních zastupitelství jsou 
agendy již nyní pojaty v zásadě velmi široce, takže 
lze spíše předpokládat modifikace stávající 
množiny údajů. Jakkoliv nelze „obstrukce“ 
při registraci agend zcela vyloučit, lze mít za to, 
že zainteresované orgány veřejné moci budou mít 
zájem na vyřešení věci ještě před předložením 
vládě, aby se vyhnuly negativním 
„psychologickým“, případně i faktickým 
důsledkům s tímto krokem spojeným. 
Pro nepravděpodobný případ, kdyby se nepodařilo 
dokončit registraci agendy před nabytím účinnosti 
příslušného zákona, obsahují procesní předpisy 
pravidla, jak si potřebné údaje zajistit 
např. v součinnosti s účastníky řízení či dotčenými 
orgány. Ty ostatně musí nastoupit i v případě 
nefunkčnosti informačních systémů veřejné správy 
či zpochybnění referenčnosti referenčních údajů. 
Bude samozřejmě na ohlašovateli agend, který je 
obvykle i gestorem právní úpravy přinášející 
novou agendu či modifikující agendu stávající, 
aby inicioval registraci agendy co nejdříve 
po splnění podmínek.     
Předkladatel samozřejmě vnímá specifické 
postavení orgánů moci soudní. Zabezpečení jejich 
přístupu k údajům vedeným v informačních 
systémech veřejné správy však považuje za tvorbu 
podmínek k řádnému výkonu soudnictví, a tedy 
věc státní správy soudů. Jestliže není 
problematickým zásahem moci výkonné do moci 
soudní stanovování počtu soudců Ministerstvem 
spravedlnosti, pak by nemělo být problematickým 
z hlediska celkového fungování justice ani méně 
invazivní stanovování rozsahu údajů využitelných 
soudy z informačních systémů veřejné správy 
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orgány moci výkonné, a to za existence 
významnějších limitů, než jaké obsahuje zákon 
č. 6/2002 Sb. 
K námitce připomínkového místa stran 
problematičnosti kompetence Úřadu pro ochranu 
osobních údajů podávat stanovisko ke spornému 
rozsahu údajů nebo rozsahu oprávnění přístupu 
k nim, což by z úřadu činilo regulátora použití 
osobních údajů, předkladatel uvádí, že čl. 57 
a zejména čl. 58 GDPR vymezující kompetence 
dozorových úřadů již z Úřadu pro ochranu 
osobních údajů takového regulátora činí 
(např. prostřednictvím kompetence nařídit správci 
či zpracovateli, aby uvedl operace zpracování 
do souladu s tímto nařízením, a to případně 
předepsaným způsobem a ve stanovené lhůtě, či 
kompetence uložit dočasné nebo trvalé omezení 
zpracování, včetně jeho zákazu.). Zmiňované 
kompetence lze aplikovat i v případě, budou-li 
čerpatelné údaje stanoveny položkovou skladbou 
v příslušných zákonech. 
Připomínkové místo požaduje, aby byla objasněna 
role jednotlivých správců informačních systémů 
veřejné správy podle ustanovení čl. 24 až 29 
GDPR a objasněno, jak bude v případě sdílení dat 
a jejich poskytování vymezena pasivní legitimace 
vůči uplatňování práv subjektů osobních údajů dle 
čl. 12 až 22 GDPR (např. právo na výmaz, právo 
na přístup k osobním údajům ap.). Předkladatel se 
domnívá, že předmětný návrh nemění postavení 
správců informačních systémů veřejné správy 
z hlediska výše zmiňovaných ustanovení GDPR. 
Potřeba případného vyjasnění tak nevyvěrá 
z předmětného návrhu, nýbrž ze samotného 
GDPR. Pak ji však nelze řešit v rámci důvodové 
zprávy k předmětnému návrhu, nýbrž v rámci 
aplikace GDPR v oblasti informačních systémů 
veřejné správy, a tedy v rámci metodické činnosti 
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Úřadu pro ochranu osobních údajů a Ministerstva 
vnitra. Lze tedy doporučit, aby se připomínkové 
místo obrátilo na uvedené úřady, v případě 
druhého z nich na sekci informačních 
a komunikačních technologií. 
Pokud jde o návrh připomínkového místa, aby 
gros nové legislativně-technické koncepce úpravy 
využívání údajů z informačních systémů veřejné 
správy stálo na orgánu veřejné moci, který má 
využívat údaje, s jistými výhradami ji lze 
akceptovat v případě obecné výměny informací. 
Využívání údajů z informačních systémů veřejné 
správy má však z povahy věci i nezanedbatelnou 
technickou stránku věci, neboť informační 
systémy veřejné správy jsou souborem hardware, 
software, dalších nástrojů a samotných dat. 
Možnost využití jejich obsahu tak výrazně 
determinují i technické možnosti toho kterého 
informačního systému veřejné správy 
a referenčního rozhraní. Proto není možné upřít 
adekvátní roli správci informačního systému 
veřejné správy, z něhož má být čerpáno, a správci 
referenčního rozhraní. Nelze ovšem opomenout 
ani charakter údajů vedených v informačním 
systému veřejné správy, z něhož má být čerpáno 
pro potřeby jiné agendy. Jejich poskytnutí pro 
potřeby jiné agendy nemusí být vždy ku prospěchu 
agendy, pro niž se primárně vedou. I v tomto 
směru je proto nutné zajistit správci informačního 
systému veřejné správy adekvátní postavení 
(na slabší postavení správce základního registru 
nebo agendového informačního systému 
v „rozhodování“ o rozsahu zpřístupňovaných 
údajů ostatně ve svých připomínkách upozornilo 
Ministerstvo financí). Předkladatel proto nemůže 
vyhovět připomínkovému místu akceptací varianty 
stojící na odpovědnosti orgánu veřejné moci 
využívajícího údaje. Pokud jde o alternativní 
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variantu tkvící ve vypuštění novel zákonů rušících 
„čerpací“ ustanovení, ta je středobodem jím 
zamýšlené koncepce právní úpravy sdílení údajů. 
Zachování „čerpacích“ ustanovení“ při současné 
snaze rozšířit počty informačních systémů veřejné 
správy využitelné ve více agendách by znamenalo 
nutnost rozšiřování těchto čerpacích ustanovení, 
což není únosné (předkladatel opakovaně 
zaznamenává z mnoha připomínkových míst 
stížnosti na toto legislativně-technické pojetí, 
v poslední době se ke kritice přidal např. i Úřad 
pro ochranu osobních údajů). Předkladatel 
poukazuje na fakt, že pouhé přidání jediného 
nového údaje v základním registru obyvatel, který 
je využíván ve vícero agendách (přičemž v tomto 
základním registru se vedou převážně údaje 
využívané ve vícero agendách), vyžaduje 
promítnutí ve všech zákonech, kde bude žádoucí 
jej využívat, což mohou být desítky zákonů. 
Takovou praxi nepovažuje za žádoucí. Z logiky 
věci tak ani tuto variantu nemůže akceptovat. 
Nicméně předkladatel zajistí zohlednění zájmů 
orgánů veřejné moci v pozici subjektů 
využívajících údaje z jiných informačních systémů 
veřejné správy tím, že do § 54 odst. 8 a 9 zákona 
č. 111/2009 Sb. vloží pravidlo, že při rozhodování 
o konečném rozsahu zpřístupněných údajů 
a rozsahu oprávnění vláda, respektive Ministerstvo 
vnitra musí zohlednit i to, aby výčet údajů nebo 
rozsah oprávnění umožňoval efektivní výkon 
agendy a co nejméně zatěžoval extraneie. 
Konečně stran části připomínky týkající se 
neúplnosti promítnutí nové legislativně-technické 
koncepce využívání údajů z informačních systémů 
veřejné správy v dalších zákonech, předkladatel 
doplní důvodovou zprávu o některé nedostatečně 
popsané principy nového legislativního řešení 
využívání údajů z informačních systémů veřejné 
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správy. Toto řešení mj. vychází z faktu, že 
v informačních systémech veřejné správy jsou 
z hlediska subjektu údajů vedeny údaje osobní 
a jiné a z hlediska míry citlivosti údaje méně 
citlivé (např. „klasické“ statusové osobní údaje či 
statusové údaje o právnických osobách) a více 
citlivé (např. údaje genetické, biometrické, 
o zdravotním stavu, o trestní zachovalosti). 
Předkladatel má za to, že v případě méně citlivých 
osobních či neosobních údajů lze přejít na jím 
navrhované aranžmá, tj. zákonodárce stanoví 
(uzná-li to za vhodné) při regulaci dané agendy, 
zda se pro danou agendu zřizuje agendový 
informační systém a jaké údaje se v něm vedou. 
Zda se tyto údaje budou sdílet, tj. zda je bude 
možno využít i pro výkon jiné agendy, bude věcí 
registrace této jiné agendy. Naopak v případě více 
citlivých údajů by mělo být, v první řadě gestorem 
příslušné právní úpravy, respektive agendy, 
zváženo, zda je vhodné, aby tyto citlivější údaje 
vedené pro potřebu jedné agendy mohly být 
sdíleny i pro potřeby jiné agendy, tj. zařazeny pod 
aranžmá navrhované předkladatelem. Časový 
prostor vymezený pro přípravu předmětného 
návrhu neumožnil posouzení vhodnosti zařazení 
i jiných agendových informačních systémů 
zřízených zákonem než těch, jejichž správcem je 
Ministerstvo vnitra či jemu podřízená entita, pod 
nové aranžmá. Předkladatel proto úmyslně 
nezařadil do předmětného návrhu novelizace 
ustanovení regulující využívání údajů obsažených 
v těchto agendových informačnich systémech 
(nejrozšířenějšími ustanoveními jsou právě ta 
upravující využití údajů z evidencí Rejstříku 
trestů) s tím, že ponechá na gestorech příslušných 
předpisů, zda budou požadovat doplnění vypuštění 
„čerpacích“ ustanovení těchto agendových 
informačních systémů do předmětného návrhu, 
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provedou vypuštění později samostatným 
legislativním zásahem nebo ponechají stávající 
stav. Má-li připomínkové místo zájem na doplnění 
předmětného návrhu o ustanovení rušící „čerpací“ 
ustanovení svých agendových informačních 
systémů, postačí toto notifikovat předkladateli 
spolu s uvedením ustanovení, která mají být 
zrušena. 
 
Připomínka byla zohledněna v zákoně o právu 
na digitální služby, do něhož byla novela zákona o 
základních registrech spočívající ve změně 
dosavadní legislativní koncepce využívání údajů 
ze základních registrů a agendových informačních 
systémů přesunuta. 
 
S připomínkovým místem bylo rovněž dohodnuto, 
že moc soudní bude z nového režimu využívání 
údajů vyňata. 

 6.2 
K čl. XXIII – změna zákona o Vězeňské službě (§ 23a) 
 
Konstatujeme, že návrh nereflektuje novelu zákona o Vězeňské službě 
a justiční stráži ČR provedenou zákonem č. 111/2019 Sb., v důsledku čehož 
by, v případě setrvání předkladatele na nové koncepci sdílení údajů, došlo 
ke zrušení nesprávných odstavců, resp. odstavců, které neobsahují výčty 
údajů. Citovanou novelu je přitom třeba promítnout také do k návrhu 
přiloženého platného znění. 

Akceptováno. 
 
Do návrhu zákona i do úplného znění byly 
předkladatelem promítnuty změny zákona 
o Vězeňské službě a justiční stráži České 
republiky provedené zákonem č. 111/2019 Sb. 
 

 6.3 
K čl. LXXV – změna zákona o informačních systémech veřejné správy 
[§ 5 odst. 2 písm. c)] 
 
Jelikož se má podle důvodové zprávy povinnost orgánu veřejné správy 
předložit Ministerstvu vnitra provozní dokumentaci vyhrazeného 
informačního systému vztahovat pouze na fázi před zahájením poskytování 
služby informačního systému veřejné správy, a nikoli na následný přezkum 

Vysvětleno. 
 
Úmyslu předkladatele odpovídá vyjádření 
v normativním textu, nikoliv v důvodové zprávě. 
Předkladatel se opakovaně setkává s tím, 
že zprovozněné informační systémy veřejné 
správy neodpovídají dokumentaci, která byla 
Ministerstvu vnitra předložena při schvalování 
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po jeho zahájení, požadujeme vypustit slova „nebo na žádost ministerstva“. záměru na vytvoření informačního systému 
veřejné správy a ministerstvem schválena. 
Předkladatel proto považuje za žádoucí vytvořit 
podmínky pro následnou kontrolu skutečného 
provedení informačního systému veřejné správy 
a za tímto účelem zakládá oprávnění Ministerstva 
vnitra požadovat předložení provozní 
dokumentace i později. Důvodová zpráva bude 
v tomto smyslu upravena. 
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla předmětná změna zákona 
o informačních systémech veřejné správy 
přesunuta. 

 6.4 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech [novelizačním 
bodům 26 a 27 - § 7a odst. 2 písm. a) a § 8 odst. 2] 
 
V těchto ustanoveních je paralelně zakotvena povinnost Ministerstva vnitra 
na jedné straně a správce agendového informačního systému na straně 
druhé zajišťovat realizaci vazeb mezi agendovými informačními systémy 
prostřednictvím informačního systému sdílené služby. Předmětná 
ustanovení jsou nicméně značně neurčitá, co do vymezení vzájemné 
odpovědnosti správce agendového informačního systému a Ministerstva 
vnitra zajistit realizaci uvedených vazeb. Považujeme proto za nezbytné, 
aby s ohledem na zajištění vzájemné součinnosti byla jednoznačně určena 
vzájemná práva a povinnosti při zajišťování realizace vazeb, a tak 
i odpovědnost za splnění jednotlivých úkonů pro napojení agendových 
informačních systémů na informační systém sdílené služby. 

Vysvětleno. 
 
Stejná konstrukce již v zákoně č. 111/2009 Sb. 
existuje v případě informačního systému 
základních registrů a Ministerstvo vnitra 
nezaznamenalo za předchozí desetiletou aplikační 
praxi problematičnost těchto ustanovení. Naopak 
čelilo výtkám legislativních orgánů vlády 
na přílišnou instruktivnost ustanovení. S ohledem 
na uvedené nepovažuje za potřebné ustanovení 
blíže konkretizovat.   
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla předmětná změna zákona o 
základních registrech přesunuta. 

 6.5 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech [novelizačním 
bodům 32 a 40 - § 17 písm. e) a § 19 odst. 3] 
 
Vzhledem k tomu, že je v navrhovaném znění § 17 písm. e) užíváno zcela 
nových pojmů, máme za to, že je třeba tyto pojmy definovat v § 2 zákona 
o základních registrech, neboť jejich použití bez bližšího vymezení je 

Akceptováno. 
 
Předkladatel od úpravy § 17 písm. e) a § 19 odst. 3 
zákona č. 111/2009 Sb. upouští a ponechává 
stávající znění. 
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neurčité; upozorňujeme přitom, že např. z hlediska zákona o archivnictví 
a spisové službě jsou všechny evidence orgánů veřejné moci evidencemi 
dokumentů, a to včetně v důvodové zprávě zmíněného katastru nemovitostí.  
V případě souvisejícího ustanovení § 19 odst. 3, kde je zakotvena nová 
povinnost orgánu veřejné moci zapsat jím vedené osoby do registru 
obyvatel za předpokladu, že v něm již nejsou vedeny podle stávající právní 
úpravy, konstatujeme, že implementace této povinnosti není nijak 
vyhodnocena v obecné části důvodové zprávy týkající se finančních dopadů 
předloženého návrhu na agendové informační systémy. Z věcného hlediska 
se navíc jeví jako značně pochybné, z jakého důvodu by měly být v registru 
obyvatel evidovány osoby, jejichž státoobčanský status je sporný a místo 
pobytu neznámé nebo mimo území ČR, toliko z důvodu, že jsou evidovány 
např. v evidenci odsouzených osob. 

 6.6 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech 
[novelizačnímu bodu 35 - § 18 odst. 1 písm. h)] 
 
Jelikož je pro orgány veřejné moci nezbytné znát také datum, od kdy byla 
svéprávnost omezena, rozsah takového omezení a případně i dobu omezení, 
je-li svéprávnost omezena na dobu určitou nebo v souvislosti s určitou 
záležitostí na dobu nutnou pro její vyřízení (srov. § 59 občanského 
zákoníku), požadujeme zahrnout tyto údaje do textace písmena h). 

Po projednání připomínkové místo 
od připomínky ustoupilo. 
 
Základní registr obyvatel je jedním ze základních 
registrů, jehož smyslem je evidence údajů, které 
jsou primárně nezbytné ke ztotožnění či ověření 
totožnosti subjektu údajů. Podstatou těchto údajů 
je, že stát garantuje jejich referenčnost, tudíž 
aktuálnost a správnost. Z uvedeného důvodu je 
rozsah údajů umírněný. Předkladatel vyhodnotil, 
že informace o tom, zda je či není subjekt údajů 
omezen ve svéprávnosti, napomůže při vyřizování 
mnoha úkonů v agendách.  
Předkladatel tudíž považuje za důležité, že se 
orgán veřejné moci dozví, že žadatel, respektive 
subjekt údajů je omezen ve svéprávnosti, avšak 
pokud bude potřebovat nezbytně i údaje 
o účinnosti rozhodnutí, může tento údaj získat 
z údajů vedených v informačním systému 
evidence obyvatel či z údajů vedených 
v informačním systému cizinců. 
Předkladatel tedy nepovažuje za žádoucí zahlcovat 
základní registr obyvatel dalšími informacemi 
o datech, tj. datu účinnosti rozhodnutí, rozsahu 
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omezení a doby omezení, a to z následujících 
důvodů: 
1. Editorem údajů o omezení svéprávnosti 
do základního registru obyvatel je Ministerstvo 
vnitra nebo Policie ČR prostřednictvím svých 
informačních systémů (informační systém 
evidence obyvatel, informační systém cizinců). 
Údaj je editován do základního registru obyvatel 
řádově v několika minutách poté, co je zapsán 
do daného informačního systému (u informačního 
systému evidence obyvatel přímo soudem). Datum 
tohoto zápisu, respektive změny údaje je 
evidováno v základním registru obyvatel. 
Zapisovatel má povinnost zaevidovat údaje 
do 3 pracovních dnů, ode dne, kdy se o skutečnosti 
nebo o změně údaje dozví.  
2. V informačním systému evidence obyvatel jsou 
vedeny údaje o omezení svéprávnosti 
a o opatrovníkovi [vizte § 3 odst. 3 písm. i)]  
– rozsah omezení není veden. Nicméně 
s Ministerstvem spravedlnosti bylo v minulosti 
dojednáno, že dodají číselník „rozsahu omezení“, 
který však doposud dodán nebyl. Údaje 
o opatrovníkovi bez omezení svéprávnosti nejsou 
v informačním systému evidence obyvatel vedeny 
– pokud se tak stane, bude nezbytná novelizace 
zákona o evidenci obyvatel s tím, 
že zapisovatelem těchto údajů bude soud 
1. stupně. 
3. Jakmile dojde k ukončení omezení 
svéprávnosti, pak bude tento údaj automaticky 
ze základního registru obyvatel odstraněn, neboť 
již nebude „aktuálním údajem“. Informační 
systémy, jež mají nastaveno zpracování notifikací 
změn, se na základě tohoto mechanismu dozvědí, 
že subjekt údajů evidovaný v jejich informačním 
systému již není omezen ve svéprávnosti. 
 Je velmi žádoucí zachovat princip potřebných, 
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ale stručných a zejména aktuálních dat 
v základním registru obyvatel. V opačném případě 
systém bude totožný s jeho největšími editačními 
systémy, a to informačním systémem evidence 
obyvatel a informačním systémem cizinců. 

 6.7 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech 
[novelizačnímu bodu 35 - § 18 odst. 1 písm. h)] 
 
Máme za to, že v registru obyvatel by měl být veden nejen údaj o tom, zda 
byla osoba omezena na svéprávnosti, ale rovněž případy, kdy byl osobě 
jmenován opatrovník bez omezení svéprávnosti. I na tomto údaji může 
existovat veřejný zájem a rovněž znalost tohoto údaje orgány veřejné moci 
může ulehčit dané osobě jednání s těmito orgány. 

Po projednání připomínkové místo 
od připomínky ustoupilo. 
 
V informačním systému evidence obyvatel jsou 
vedeny údaje o omezení svéprávnosti 
a o opatrovníkovi [vizte § 3 odst. 3 písm. i)]  
– rozsah omezení není veden. Údaje 
o opatrovníkovi bez omezení svéprávnosti nejsou 
v informačním systému evidence obyvatel vedeny 
– pokud se tak stane, bude nezbytná novelizace 
zákona o evidenci obyvatel s tím, že 
zapisovatelem těchto údajů bude soud 1. stupně. 
Nyní však lze pouze nabídnout položku 
opatrovník ANO/NE. 

 6.8 
K čl. CLIV – změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve 
věcech trestních (novelizačnímu bodu 2 - § 29 odst. 3 a 4) 
 
Vzhledem ke speciální povaze národního člena Eurojustu není zřejmé, zda 
by mu i po zrušení předmětných ustanovení (pokud by předkladatel setrval 
na nové koncepci sdílení dat orgány veřejné moci) bylo nadále možné 
poskytovat informace ze základních registrů a agendových informačních 
systémů bez dalšího. Jelikož se jedná o otázku zásadního významu, 
požadujeme její vyřešení v rámci návrhu. 

Vysvětleno. 
 
Předkladatel má za to, že v případě národního 
člena Eurojustu lze aplikovat nové legislativně-
technické aranžmá stejně jako v případě ostatních 
státních orgánů. Do doby, než nastane potřeba 
změny rozsahu údajů, bude postupováno v souladu 
s čl. CXXXVIII bod 1 (přechodná ustanovení), 
tj. zůstane zachován stejný rozsah údajů a tyto 
bude možno využívat za stejných (technických) 
podmínek (na základě připomínky Ministerstva 
financí bude ustanovení v tomto směru doplněno). 
Poté bude potřeba provést změnu registrace 
příslušné agendy (agenda A1961) tkvící 
v modifikaci požadovaných údajů podle pravidel, 
která přináší předmětný návrh (s ohledem na dikci 
§ 29 odst. 3 zákona č. 104/2013 Sb. tato potřeba 
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nastane až při změně obsahu příslušných 
informačních systémů veřejné správy). 
 
Po projednání připomínky byla s připomínkovým 
místem dohodnuta následující úprava zákona 
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 
trestních: 
 
1. V § 29 odstavec 3 zní: 
„(3) Národní člen Eurojustu je pro účely plnění 
úkolů v Eurojustu oprávněn získávat informace 
ze základních registrů a agendových informačních 
systémů ve stejném rozsahu a stejným způsobem, 
jako je získává státní zástupce pro účely trestního 
řízení.“. 
 
2. V § 29 se odstavec 4 zrušuje. 
 
K bodu 1 přechodných ustanovení předkladatel 
doplňuje: 
Připomínka byla zohledněna v zákoně o právu 
na digitální služby, do něhož byla novela zákona o 
základních registrech spočívající ve změně 
dosavadní legislativní koncepce využívání údajů 
ze základních registrů a agendových informačních 
systémů přesunuta. Bod 1 přechodných ustanovení 
zní: 
„Orgán veřejné moci, který byl přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona oprávněn k přístupu 
k údajům vedeným v základních registrech nebo 
agendových informačních systémech, je ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona až do dne, kdy 
bude rozsah přístupu změněn postupem podle § 54 
odst. 7 zákona č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech, ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, oprávněn k přístupu 
k údajům vedeným v základních registrech nebo 
agendových informačních systémech v rozsahu 
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a za podmínek, v jakém byl oprávněn k přístupu 
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 

7. Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

7.1 
K čl. CXVI – změna správního řádu (novelizačním bodům 1 a 2) 
 
Předmětná novela explicitně formuluje zásadu správního řízení, kdy správní 
orgán má mít povinnost opatřovat si podklady sám z úředních evidencí, 
k nimž má přístup.  Podle platného znění správního řádu tak činil pouze 
na žádost dotčené osoby a z úřední evidence, kterou sám vedl. Důvodová 
zpráva k návrhu uvádí, že obecné pravidlo o přednostním využívání 
referenčních údajů obsažené v zákonu o základních registrech je v konfliktu 
s § 6 odst. 2 správního řádu, potažmo je eliminováno i zvláštní právní 
úpravou obsaženou v zákonech upravujících jednotlivé agendy. Ačkoliv 
zcela souhlasíme se záměrem plně využívat všechny státu dostupné údaje 
v různých agendách, v důvodové zprávě v souvislosti s výše uvedeným 
postrádáme zmapování současné situace, tj. jak probíhá praxe 
na jednotlivých úřadech, a následné zhodnocení, zda navrhovaná úprava 
nevyvolá další personální a technické požadavky. Požadujeme proto 
důvodovou zprávu o tuto analýzu doplnit. 

Po projednání změnilo připomínkové místo 
připomínku na doporučující. 
 
S ohledem na čl. CXXXVIII bod 1 (přechodná 
ustanovení) bude orgánům veřejné moci zachován 
dosavadní rozsah údajů, které mohou využívat 
z informačních systémů veřejné správy. Jestliže 
orgán veřejné moci dosud žádný přístup 
do informačních systémů veřejné správy nemá (de 
lege lata jde např. o školy), do doby, než 
ohlašovatel agendy iniciuje změnu registrace 
agendy a bude požadovat využívání údajů 
z informačních systémů veřejné správy, nebude 
mít změna § 6 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. 
na takový orgán žádný zásadní vliv. Tento bude 
nadále moci vyžadovat údaje od dotčených osob 
a eventuálně využívat vlastních evidencí. Bude 
tedy na ohlašovateli agendy, aby v případě, bude-li 
usilovat o snížení administrativní zátěže dotčených 
osob tím, že využije sdílení údajů, zohlednil též 
personální a technické nároky. 
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla novela zákona o základních 
registrech spočívající ve změně dosavadní 
legislativní koncepce využívání údajů ze 
základních registrů a agendových informačních 
systémů přesunuta. Novela správního řádu byla do 
zákona o právu na digitální služby přesunuta 
taktéž. 

 7.2 
K čl. CXVII – změna školského zákona (§ 183a odst. 8 a 12) 
 
V případě zrušení § 183a odst. 8 školského zákona žádáme o ujištění, 

Vysvětleno. 
 
Ustanovení § 183a odst. 8 lze chápat obdobně jako 
odstavce 4 až 6 téhož ustanovení, tj. jedná se 
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že  bude zajištěn přístup jednotlivých obcí k údajům z registru obyvatel pro 
účely zápisů k povinnému předškolnímu vzdělávání a k povinné školní 
docházce. Nejsme si jisti, zda v případě přijetí navrhované úpravy bude toto 
i nadále možné. 
Stejně tak žádáme o vyjasnění v případě zrušení § 183a odst. 12 školského 
zákona, neboť uvedené ustanovení určuje způsob, jakým Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy s údaji o adresách pracuje a jeho 
navrhované zrušení tedy dle našeho názoru nesouvisí s předmětem a cílem 
změnového zákona.  
Vzhledem k tomu, že nám není zřejmé, zda zrušení těchto ustanovení 
nenabourá dosavadní praxi, žádáme uvedené vysvětlení. 

o položkovou skladbu. Uvedené ustanovení se 
však dotýká pouze konkrétního účelu, pro který je 
možné obcím poskytovat údaje vedené 
v základním registru obyvatel. Podle navrhované 
právní úpravy bude v registru práv a povinností 
zaregistrována daná agenda obcí a pro tuto agendu 
budou obce oprávněny čerpat údaje vymezené 
v současném § 183a odst. 8. 
 
Ve vztahu k § 183a odst. 12 předkladatel uvádí, 
že základní registr územní identifikace, adres 
a nemovitostí je podle § 30 odst. 1 zákona 
o základních registrech veřejným seznamem. 
S ohledem na tuto skutečnost se proto zakotvení 
§ 183a odst. 12 ve školském zákoně nejeví nadále 
jako nutné. 

 7.3 
K čl. CVII – změna zákona o uznávání odborné kvalifikace 
 
Nesouhlasíme se zrušením celého § 28a a požadujeme ponechání poslední 
věty, neboť zmocňuje MŠMT k ověření totožnosti žadatele o evropský 
profesní průkaz na žádost jiných uznávacích orgánů. 

Akceptováno. 
 
S připomínkovým místem bylo dohodnuto 
následující znění § 28a: 
 

„28a 
 

Ministerstvo na žádost uznávacího orgánu, 
zpracovávajícího žádost o vydání evropského 
profesního průkazu, prostřednictvím systému IMI 
ověří údaje, které využívá ze základního registru 
obyvatel, informačního systému evidence 
občanských průkazů a informačního systému 
evidence cestovních dokladů.“. 

8. Ministerstvo 
zemědělství 

8.1 
Obecně 
 
Žádáme o včasnou definici konkrétních bezpečnostních technologických 
požadavků na celkové zajištění komunikace mezi dotčeným agentovým 
informačním systémem („AIS“) a informačním systémem sdílené služby 

Vysvětleno.  
 
Architektonický model informačního systému 
sdílené služby je vytvořen. Informační systém 
sdílené služby je tzv. „eGON Service Bus“, jehož 
prostřednictvím je zajištěno sdílení dat již nyní. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK5H45D7)



58 
 

(„ISSS“). Za velmi významný aspekt považujeme i architektonickou 
definici a následné zajištění technologických předpokladů pro poskytování 
datových služeb daného AIS prostřednictvím ISSS. Pokud bude konkrétní 
AIS mít povinnost sdílení dat, je žádoucí zajištění adekvátního navýšení 
konfigurace používané provozní technologie AIS pro provoz služby 
poskytování dat. Vhodné by bylo uvedení garance prostředků již 
v legislativních dokumentech, např. „zajištění provedení nebo financování 
nezbytných úprav ISVS a provozování předávání referenčních dat z ISVS 
jejich správců (orgánů veřejné moci) bude plně zajištěno ze strany 
Ministerstva vnitra“. 

 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby. 

 8.2 
Obecně 
 
Celková elektronizace může vyžadovat velké navýšení počtu elektronických 
podpisů a pečetí, i přístupu k oběhu dokumentů a schvalovacích procesů. 
Tyto změny vyžadují připravenost všech vedoucích pracovníků i klíčových 
uživatelů a jasná stanoviska odpovědných úřadů (stanovení, jakou váhu má 
schválení přes „kliknutí“ v systému s certifikátem/bez certifikátu). Navýšení 
počtu elektronických podpisů může znamenat další finanční zátěž, žádáme 
o zvážení možnosti elektronického schvalování či rámcové zajištění 
elektronických podpisů pro všechny úřady, tak aby byly změny 
realizovatelné i v době plánovaných úspor. 

Vysvětleno. 
 
Předkladateli není zřejmé, z jakého důvodu bude 
návrh eskalovat potřebu navýšení požadavků 
na certifikáty pro elektronické podpisy.  
Nadto předkladatel upozorňuje, že vedoucí 
pracovníci již musí být dnes vybaveni certifikáty 
pro elektronické podpisy, aby dostáli svým 
povinnostem podle zákona o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. 

 8.3 
Obecně 
 
Zcela nezbytným předpokladem elektronizace musí být poskytování všech 
informací zdarma napříč veřejnou správou (mezi úřady navzájem). Tento 
princip v současné době není uplatněn a některé webové služby či způsoby 
poskytování dat jsou zpoplatněné, což v konečném důsledku může 
znamenat využívání zastaralých postupů či nečerpání dat z finančních 
důvodů namísto žádoucí modernizace. 

Vysvětleno. 
 
Předkladatel má za to, že možnost poskytování 
údajů z infomačních systémů veřejné správy 
za úplatu musí být stanovena v zákonu. Důvodem 
je čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod 
stanovící, že daně a poplatky lze ukládat jen 
na základě zákona a konečně i čl. 2 odst. 3 Listiny 
základních práv a svobod a čl. 2 odst. 2 Ústavy 
České republiky, které shodně stanoví, že nikdo 
nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Tam, 
kde tedy zákon úplatnost nestanoví a přesto je 
úplata vyžadována, jde o nezákonný postup. 
Předkladatel uvítá informaci o takových situacích, 
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stejně jako o právních předpisech, které úplatu 
za využívání údajů stanoví, aby mohl pomoci tyto 
situace eliminovat. 

 8.4 
K čl. LXXV – změna zákona o informačních systémech veřejné správy 
(novelizačnímu bodu 5) 
 
V tomto ustanovení je nově zaveden pojem "vyhrazený informační systém", 
přičemž kritériem pro jeho klasifikaci je hodnota převyšující 1 mil. Kč. 
Není zřejmé, co vše je zahrnuto v předpokládané hodnotě informačního 
systému („IS“), za jaké období je vypočítána a jakým způsobem bude 
kalkulována (jedná se o pořizovací náklady, provozní náklady, náklady 
spojené s rozvojem?). Je nezbytné rozlišovat, zda se jedná o nový IS, nebo 
o pouhý nákup komoditních prostředků ICT (v rámci obnovy) resp. o nákup 
licencí či provozní/technické podpory. Obdobně není zřejmé, jakým 
způsobem bude posuzován a stanoven předpokládaný počet uživatelů 
poskytované služby ISVS (např. v případě veřejné webové služby je 
předpokládaný počet uživatelů v podstatě nedefinovatelný). Zmatečnost 
pojmů se tímto jen dále prohlubuje (ISVS, Provozní IS, VIS – významné 
IS, KII – kritická informační infrastruktura, IS Základní služby, Vyhrazené 
informace podle zákona č. 412/2005 Sb.). 

Vysvětleno. 
 
Pokud jde o určení hodnoty a předmět posuzování, 
metodika se nijak neliší od nynější koncepce 
zakotvené v zákoně o informačních systémech 
veřejné správy, respektive v usnesení vlády č. 889 
ze dne 2. listopadu 2015, které Ministerstvo vnitra 
k zákonné definici zmocnilo a z něhož 
předkladatel věcně čerpal. 
 
Připomínka k označení pojmu je připomínkou 
legislativně-technického charakteru, která nemůže 
být v souladu s Legislativními pravidly vlády 
označena za zásadní. Pojem „vyhrazený 
informační systém“ byl nicméně nahrazen pojmem 
„určený informační systém“. 
 
Připomínka byla zohledněna v zákoně o právu 
na digitální služby, do něhož byla předmětná 
změna zákona o informačních systémech veřejné 
správy přesunuta. 

 8.5 
K čl. LXXV – změna zákona o informačních systémech veřejné správy 
(stanovení hranice 1 mil. Kč pro posuzování informačních systémů 
veřejné správy) 
 
Domníváme se, že do kategorie "vyhrazený informační systém" bude díky 
zvolené hranici 1 000 000 Kč spadat příliš velké množství ISVS. Toto 
navrhované snížení hranice povede k výraznému nárůstu administrativního 
zatížení vlády, Ministerstva vnitra a zejména správců jednotlivých ISVS.  
 
Z pohledu praxe Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF): 
Předmětem posouzení a schvalování kvůli nastaveným parametrům budou 

Vysvětleno. 
 
Předložený návrh zákona má jako jeden z cílů 
poskytnout zákonný rámec pro naplnění 
Informační koncepce České republiky schválené 
vládou v roce 2018. Předmětné ustanovení zákona 
o informačních systémech veřejné správy sice 
zvyšuje zátěž na realizátory ICT projektů, ovšem 
vede ke zvýšení kvality realizovaných projektů 
zavedením možnosti účinněji sledovat 
a vyhodnocovat kvalitu a řešení ICT projektů 
ze strany odboru Hlavního architekta 
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desítky veřejných zakázek malého rozsahu ročně, jejichž realizace má 
přímý dopad na řádné fungování, nebo pokud nějakým způsobem ovlivňují 
chod Informačního systému SZIF (IS SZIF). Předmětem posouzení 
a schvalování, podle navrhované novely, budou dále stovky (v některých 
letech až 600) změnových požadavků, které znamenají technické 
zhodnocení informačního systému, kdy realizace řady změnových 
požadavků pro zajištění administrace dotačních titulů Společné zemědělské 
politiky je v některých případech nezbytná v řádu dní a bez jejich realizace 
by SZIF neplnil povinnosti evropské zemědělské Platební agentury, což je 
náplní a odpovědností SZIF. 
 
Ze zkušeností MZe je 1 mil. Kč hranicí pro téměř jakýkoliv agendový 
systém nebo modul a lhůta pro vyhodnocení může významně prodloužit 
výběrová řízení, a to i u systémů, pro které je pouze nutné zajistit podporu 
na další období. Pokud by tato hranice zůstala zachována, je třeba určit, zda 
se bude jednat o hranici pro rozvoj stávajícího či budování nového 
agendového systému či jeho modulu, nikoliv služby podpory. Naopak 
i agendové systémy mohou vznikat i interním vývojem nebo přes čerpání 
outsourcovaných služeb vývojářů. Žádáme o stanovení, jak budou 
posuzována softwarová řešení, která vzniknou touto formou, i když 
nedosáhnou potřebného počtu uživatelů nebo finanční hranice 
pro posouzení. 

eGovernmentu Ministerstva vnitra. Tím se 
naplňují mimo jiné cíle Informační koncepce 
České republiky „Dílčí cíl 1.1: Vytvoření 
národního katalogu a vyhledávače služeb veřejné 
správy“ a „Dílčí cíl 5.2: Alokace adekvátních 
lidských a finančních zdrojů pro realizaci 
Informační koncepce České republiky“. Dále 
"Dílčí cíl 5.3: Zavedení principů pro řízení 
a rozvoj architektury v úřadech", "Dílčí cíl 1.3: 
Rozvoj univerzálních front-office služeb", "Dílčí 
cíl 1.4: Rozvoj klientských služeb resortů" 
a podporuje kupříkladu i cíl "Dílčí cíl 1.6: 
Stanovení rolí a zodpovědnosti za služby orgánů 
veřejné správy". Lze dodat, že Informační 
koncepce České republiky není sama o sobě 
právním předpisem, její existence a právní 
závaznost je však výslovně upravena § 5a zákona 
o informačních systémech veřejné správy. 
 
Kromě uvedených dokumentů, které jsou relativně 
nové, je navrhovaná právní úprava fakticky toliko 
zpřesněním rozsáhlého katalogu metodických, 
koordinačních, dozorových a jiných sjednocujících 
oprávnění, ke kterým je odbor Hlavního architekta 
eGovernmentu Ministerstva vnitra povolán 
ustanoveními zákona o informačních systémech 
veřejné správy (ve spojení s organizačním řádem 
Ministerstva vnitra), která jsou v tomto zákoně 
zakotvena již řadu let. Tato ustanovení se uplatňují 
vůči všem orgánům veřejné správy a nejsou 
vázána na žádný finanční limit. Lze tedy říci, 
že z hlediska stávající právní úpravy se fakticky 
o zcela nové povinnosti nejedná. Předkladatel je 
toho názoru, že u subjektů, kteří si řádně plní 
stávající povinnosti týkající se informačních 
systémů veřejné správy, dlouhodobého řízení 
těchto informačních systémů a naplňování zásad 
pro pořízení a rozvoj informačních systémů 
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veřejné správy, nebude přidaná zátěž velká. 
 
Zákon o informačních systémech veřejné správy 
nerozlišuje v nynějším ani navrhovaném znění, 
zda je příslušné řešení outsourcováno či nikoliv. 
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla předmětná změna zákona o 
informačních systémech veřejné správy přesunuta. 

 8.6 
K čl. LXXV – změna zákona o informačních systémech veřejné správy 
novelizačnímu bodu 14) 
 
Tímto ustanovením je zakládána nová kompetence Ministerstva vnitra 
posuzovat, zda ISVS splňují požadavky podle právních předpisů, 
Informační koncepce, provozní dokumentace či usnesení vlády. Oproti 
stávající kompetenci je tímto rozšiřována o povinnost správců ISVS 
předkládat provozní dokumentaci, a to ještě před zprovozněním služby. 
Požadujeme doplnit, co je tímto sledováno, jakým způsobem bude tato 
kompetence vykonávána, jaké to bude mít dopady na správce ISVS, 
z hlediska nárůstu administrativy, časového harmonogramu realizace ISVS, 
co bude předmětem posuzování. 

Vysvětleno. 
 
Kompetence Ministerstva vnitra posuzovat, zda 
informační systémy veřejné správy splňují 
požadavky podle právních předpisů, Informační 
koncepce, provozní dokumentace či usnesení 
vlády, není novou kompetencí, nýbrž je zakotvena 
již v nynějších právních předpisech, respektive 
usneseních vlády. Pokud jde o provozní 
dokumentaci, jíž se podle zákona o informačních 
systémech veřejné správy rozumí „dokumentace 
informačního systému veřejné správy, která 
popisuje funkční a technické vlastnosti 
informačního systému veřejné správy a blíže 
rozpracovává oprávnění a povinnosti jeho správce, 
provozovatele a uživatele“, je tato dokumentace 
nutná pro posouzení záměru ze strany odboru 
Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva 
nitra a je vyžadována již nyní. 
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla předmětná změna zákona o 
informačních systémech veřejné správy přesunuta. 

 8.7 
K čl. LXXV – změna zákona o informačních systémech veřejné správy 
novelizačnímu bodu 15) 
 

Vysvětleno. 
 
Vizte odůvodnění k připomínce 8.5. 
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Tímto ustanovením jsou ukládány povinnosti orgánům veřejné správy 
(správcům ISVS) předkládat dokumentace programů, investiční záměry, 
technické zhodnocení, provozní dokumentaci vyhrazených informačních 
systémů. Plnění takto rozšířené povinnosti bude představovat výrazný 
nárůst administrativy, časové náročnosti a personálních nároků. 

 8.8 
K čl. XLV – změna zákona o zemědělství 
 
V navrhované změně zákona o zemědělství je nutné doplnit § 3a odst. 5 
písm. d), ve kterém se slova „odstavce 12“ nahradí slovy „odstavce 6,“. 

Akceptováno. 

 8.9 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech (novelizačním 
bodům 2 až 5) 
 
Zde je nejednoznačně definován a používán pojem „agendový informační 
systém“ (jako ISVS, který slouží k výkonu agendy, resp. jehož 
prostřednictvím se zapisují údaje do základních registrů, resp. v rámci ISSS 
ke sdílení dat). Je třeba tento pojem vyjasnit. 

Po projednání připomínkové místo 
od připomínky ustoupilo. 
 
Pojem „agendový informační systém“ je 
definován v § 2 písm. f) zákona o základních 
registrech. Připomínkovým místem uvedené 
novelizační body tento pojem nedefinují, pouze jej 
používají v kontextu daných ustanovení. 
Předkladateli není zřejmé, v jakém smyslu by měl 
být pojem „agendový informační systém“ dále 
vyjasněn. 

 8.10 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech 
(novelizačnímu bodu 19) 
 
„…využívání údajů nebo zapisování údajů do základního registru je 
prováděno prostřednictvím agendového informačního systému; přístup 
k údajům vedeným v základním registru je zajišťován službami 
informačního systému základních registrů. Využívání referenčních údajů 
vedených v agendovém informačním systému je prostřednictvím služeb 
tohoto agendového informačního systému, pokud není současně správcem 
je přístup zajišťován službami informačního systému sdílené služby….“ – je 
nutné jednoznačně a přehledně definovat postupy pro využívání, zapisování 
a přístupy k údajům základních registrů a k referenčním údajům 
agendových informačních systémů. 

Po projednání připomínkové místo 
od připomínky ustoupilo. 
 
Z pohledu předkladatele je návrhem zákona 
jednoznačně stanoveno, jak se údaje zapisují 
i využívají.  
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 8.11 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech 
(novelizačnímu bodu 70) 
 
Je třeba doplnit, jakým způsobem budou využity již poskytnuté údaje 
o spravovaných ISVS, které jsou uloženy v rušeném IS ISVS. 

Vysvětleno. 
 
Již poskytnuté údaje do informačního systému 
o informačních systémech veřejné správy budou 
subsumovány pod režim zákona o základních 
registrech, konkrétně do registru práv 
a povinností. 
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla předmětná změna zákona o 
základních registrech přesunuta. 

 8.12 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech (novelizačním 
bodům 76 a 77) 
 
V celém procesu ohlášení agendy není uváděna žádná lhůta, do které je 
Ministerstvo vnitra povinno plnit povinnosti podle navrhovaného znění. 
Není zřejmé, na základě jakých podkladů a odborných znalostí dané agendy 
bude Ministerstvo vnitra posuzovat odůvodněnost rozsahu požadovaných 
zpřístupněných údajů v základních registrech nebo v agendových 
informačních systémech. Pokud orgán veřejné správy, který vykonává 
zákonem svěřenou agendu a správu daného ISVS, stanoví rozsah údajů 
požadovaných ze základních registrů nebo z agendových informačních 
systémů, není důvod tento rozsah zpochybňovat následným posuzováním ze 
strany Ministerstva vnitra. 

Vysvětleno. 
 
S ohledem na obecné interpretační pravidlo 
pro určení lhůty pro provedení úkonu v rámci 
působnosti orgánu veřejné moci v případě, že tato 
není explicitně stanovena, platí, že Ministerstvo 
vnitra provádí registraci agendy bez zbytečného 
odkladu. Podpůrně se užijí lhůty pro vydání 
rozhodnutí podle zákona č. 500/2004 Sb., tj. 30, 
respektive 60 dnů. 
Předkladatel se domnívá, že není možné, 
aby rozhodování o rozsahu údajů využívaných 
z jiných informačních systémů veřejné správy pro 
výkon agendy stálo výlučně na orgánu veřejné 
moci, který má údaje využívat. Využívání údajů 
z informačních systémů veřejné správy má 
z povahy věci i nezanedbatelnou technickou 
stránku věci, neboť informační systémy veřejné 
správy jsou souborem hardware, software, dalších 
nástrojů a samotných dat. Možnost využití jejich 
obsahu tak výrazně determinují i technické 
možnosti toho kterého informačního systému 
veřejné správy a referenčního rozhraní. Proto není 
možné upřít adekvátní roli správci informačního 
systému veřejné správy, z něhož má být čerpáno, 
a správci referenčního rozhraní. Nelze ovšem 
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opomenout ani charakter údajů vedených 
v informačním systému veřejné správy, z něhož 
má být čerpáno pro potřeby jiné agendy. Jejich 
poskytnutí pro potřeby jiné agendy nemusí být 
vždy ku prospěchu agendy, pro niž se primárně 
vedou. I v tomto směru je proto nutné zajistit 
správci informačního systému veřejné správy 
adekvátní postavení (na slabší postavení správce 
základního registru nebo agendového 
informačního systému v „rozhodování“ o rozsahu 
zpřístupňovaných údajů ostatně ve svých 
připomínkách upozornilo Ministerstvo financí). 
Od původně navrhované úpravy, podle níž mohlo 
Ministerstvo vnitra shledat v ohlášení agendy 
požadovaný rozsah údajů vedených v základních 
registrech nebo agendových informačních 
systémech pro výkon agendy anebo rozsah 
oprávnění k přístupu k těmto údajům jako 
nedůvodný, bylo ustoupeno. Ministerstvo vnitra 
sice může shledat nedostatky v ohlášení agendy 
podle § 53, samotný rozsah požadovaných údajů 
či rozsah přístupu k těmto údajům však rozporovat 
nemůže. 
K výše uvedenému se bude moct vyjádřit správce 
základního registru nebo správce agendového 
informačního systému, do jehož základního 
registru/agendového informačního systému je 
požadován přístup, neboť zaujímá stanovisko 
k ohlášení agendy z hlediska způsobilosti 
základního registru nebo agendového 
informačního systému zpřístupnit požadované 
údaje pro výkon agendy a vhodnosti zpřístupnit 
požadované údaje pro výkon agendy. V případě, 
že správce základního registru nebo správce 
agendového informačního systému nezaujal 
kladné stanovisko právě s ohledem na výčet údajů 
vedený v základním registru nebo agendovém 
informačním systému, které ohlašovatel agendy 
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požaduje zpřístupnit pro výkon agendy, nebo 
rozsah oprávnění k přístupu k těmto údajům, který 
ohlašovatel požaduje, a jedná-li se o správce 
základního registru nebo správce agendového 
informačního systému podřízeného vládě, určí 
vláda pouze takový výčet údajů nebo rozsah 
oprávnění, které jsou potřebné k výkonu agendy. 
Současně však vláda dbá, aby výčet údajů nebo 
rozsah oprávnění umožnil efektivní výkon agendy 
a minimalizoval potřebu poskytování těchto údajů 
subjekty, které nejsou orgánem veřejné moci. 
Ministerstvo vnitra zprostředkuje vládě stanovisko 
Úřadu pro ochranu osobních údajů k části rozsahu 
údajů nebo rozsahu oprávnění, která je sporná. 
Rozhodující autoritou tedy bude vláda. V této 
souvislosti poukazuje Ministerstvo vnitra 
na podobné uspořádání v případě rozhodování 
o vytváření informačních systémů veřejné správy 
v zákonu č. 365/2000 Sb. Předkladatel má 
současně s ohledem na zkušenosti z aplikace právě 
uvedeného institutu za to, že reálně vláda nebude 
příliš zatěžována nutností autoritativně rozhodovat 
o množině využívaných údajů. 
 
Předkladatel doplní důvodovou zprávu v tom 
smyslu, že Ministerstvo vnitra nebude posuzovat 
rozsah údajů, pokud na něm mezi ohlašovatelem 
agendy a správcem agendového informačního 
systému bude shoda. 
 
Připomínka byla zohledněna v zákoně o právu 
na digitální služby, do něhož byly předmětné 
změny zákona o základních registrech přesunuty. 

 8.13 
K čl. CXXXVIII – přechodná ustanovení 
 
V bodech 2 až 4 přechodných ustanovení požadujeme prodloužit lhůty 

Vysvětleno. 
 
Předkladatel vycházel ze skutečnosti, že je 
v současné době v registru práv a povinností 
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pro splnění jednotlivých povinností pro orgány veřejné moci. Ministerstvo 
zemědělství je ohlašovatelem zhruba 30 agend, které jsou podporovány více 
než 10 informačními systémy (včetně informačních systémů jeho 
podřízených organizací) a stanovené lhůty 2 a 6 měsíců pro výčet 
a strukturu a určení údajů, které jsou referenční pro dané agendy, jsou 
s ohledem na počet agend a informačních systémů nedostatečné. 

většina údajů vedena. Údaje o informačních 
systémech veřejné správy budou z dosavadního 
informačního systému o informačních systémech 
veřejné správy „překlopeny“ do registru práv 
a povinností.  Co se týče editace popisu úkonů 
orgánů veřejné moci, předkladatel považuje lhůtu 
za dostatečnou vzhledem k tomu, že popis úkonů 
byť nikoli beze zbytku je již editován v současné 
době v rámci editace údajů podle § 51 odst. 5 
písm. d) – výčet a popis úkonů orgánů veřejné 
moci.   
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla přechodná ustanovení 
přesunuta. 

9. Ministerstvo životního 
prostředí 

9.1 
K dopadu na státní správu 
 
Plánované rozšíření působnosti MV ČR ve schvalování investičních záměrů 
i na tzv. vyhrazené informační systémy enormně zatíží výkonnost 
kompetentních míst MV a prodlouží proces realizace projektů, včetně těch 
zahrnutých v implementačních plánech programu Digitální Česko. 
Navrhujeme toto rozšíření nerealizovat, ale místo toho: 
- Přenést odpovědnost za dodržování předepsaných zásad a metodik 

na digitálního zmocněnce úřadu a ředitele ostatních úřadů, kde nebyl 
jmenován. Tzn. požadovat po nich realizaci záměrů kompatibilních 
s implementačními plány programu DČ a pozitivně je motivovat. 

Vysvětleno. 
 
Předložený návrh zákona má jako jeden z cílů 
poskytnout zákonný rámec pro naplnění 
Informační koncepce České republiky schválené 
vládou v roce 2018. Předmětné ustanovení zákona 
o informačních systémech veřejné správy sice 
zvyšuje zátěž na realizátory ICT projektů, ovšem 
vede ke zvýšení kvality realizovaných projektů 
zavedením možnosti účinněji sledovat 
a vyhodnocovat kvalitu a řešení ICT projektů 
ze strany odboru Hlavního architekta 
eGovernmentu Ministerstva vnitra. Tím se 
naplňují mimo jiné cíle Informační koncepce 
České republiky „Dílčí cíl 1.1: Vytvoření 
národního katalogu a vyhledávače služeb veřejné 
správy“ a „Dílčí cíl 5.2: Alokace adekvátních 
lidských a finančních zdrojů pro realizaci 
Informační koncepce České republiky“. Dále 
"Dílčí cíl 5.3: Zavedení principů pro řízení 
a rozvoj architektury v úřadech", "Dílčí cíl 1.3: 
Rozvoj univerzálních front-office služeb", "Dílčí 
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cíl 1.4: Rozvoj klientských služeb resortů" 
a podporuje kupříkladu i cíl "Dílčí cíl 1.6: 
Stanovení rolí a zodpovědnosti za služby orgánů 
veřejné správy". Lze dodat, že Informační 
koncepce České republiky není sama o sobě 
právním předpisem, její existence a právní 
závaznost je však výslovně upravena § 5a zákona 
o informačních systémech veřejné správy. 
 
Kromě uvedených dokumentů, které jsou relativně 
nové, je navrhovaná právní úprava fakticky toliko 
zpřesněním rozsáhlého katalogu metodických, 
koordinačních, dozorových a jiných sjednocujících 
oprávnění, ke kterým je odbor Hlavního architekta 
eGovernmentu Ministerstva vnitra povolán 
ustanoveními zákona o informačních systémech 
veřejné správy (ve spojení s organizačním řádem 
Ministerstva vnitra), která jsou v tomto zákoně 
zakotvena již řadu let. Tato ustanovení se uplatňují 
vůči všem orgánům veřejné správy a nejsou 
vázána na žádný finanční limit. Lze tedy říci, 
že z hlediska stávající právní úpravy se fakticky 
o zcela nové povinnosti nejedná. Předkladatel je 
toho názoru, že u subjektů, kteří si řádně plní 
stávající povinnosti týkající se informačních 
systémů veřejné správy, dlouhodobého řízení 
těchto informačních systémů a naplňování zásad 
pro pořízení a rozvoj informačních systémů 
veřejné správy, nebude přidaná zátěž velká. 
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby. 

10. Úřad vlády České 
republiky 

10.1 
Obecně 
 
V předkládací zprávě je uvedeno, že z hlediska personálního bude aplikace 
navrhovaného zákona vyžadovat vytvoření nových osmi služebních míst 

Částečně akceptováno/Vysvětleno. 
 
Rozšíření množiny referenčních údajů a jejich 
sdílení mezi jednotlivými agendovými 
informačními systémy, správa oprávnění přístupu 
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v rámci Ministerstva vnitra ve 14. platové třídě s předpokládanými 
mzdovými náklady ve výši 6,5 milionů korun ročně s účinností od 1. ledna 
2021. 
V této souvislosti důvodová zpráva pouze u tří systemizovaných služebních 
míst ( kromě platové třídy a oboru služby) uvádí konkrétní  činnosti, které 
by měly být na těchto pozicích vykonávány s tím, že potřeba nových 
služebních míst je vyvolána rozšířením funkcionalit agendového  
informačního   systému   registru   práv   a    povinností.   U dalších pěti 
služebních míst je pouze uvedeno to, že se jedná o místa ve 14. platové třídě 
s oborem služby 28. Informační a komunikační technologie, přičemž je 
personální opatření odůvodněno pouze modifikací rozsahu informačních 
systémů veřejné správy. Důvody ke zřízení nových služebních míst by měly 
popsány podrobně a to včetně jejich zařazení do katalogu správních činností 
s odkazem na nejnáročnější katalogovou činnost. 
Důvodová zpráva informuje, že v případě ukončení činnosti informačního 
systému o informačních   systémech    veřejné správy a informačního 
systému o datových prvcích, kdy dochází k převedení funkcionalit těchto 
informačních systémů veřejné správy pod registr práv a povinností, nejsou 
s předmětnou změnou spojeny požadavky na navýšení personálních kapacit, 
ale nikde se nehovoří o možném snížení personálních kapacit, které se 
v tomto případě jeví jako opodstatněné. 
V důvodové zprávě zcela chybí zhodnocení personálních kapacit po 
převedení agend a zdůvodnění, zda nelze spolu s agendou některá místa 
spíše převést (v návaznosti na výše uvedené zrušené informační systémy), 
než zřizovat nová. 

k datům a další související činnosti, si vyžádá 
vytvoření 2 systemizovaných služebních míst. 
Státní zaměstnanci na těchto místech budou 
vykonávat činnost v rámci 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. V souvislosti s modifikací 
rozsahu informačních systémů veřejné správy, 
které budou podléhat posuzování ze strany 
Ministerstva vnitra, je dále předpokládáno 
vytvoření 3 systemizovaných služebních míst. 
Činnost všech pěti služebních míst bude 
v důvodové zprávě konkretizována. 
 
Převedením funkcionalit informačního systému 
o informačních systémech veřejné správy 
a informačního systému o datových prvcích 
do perimetru registru práv a povinností nedojde 
ke snížení okruhu vykonávaných činností. 
Přestože budou uvedené informační systémy 
veřejné správy zrušeny, příslušné agendy se 
povedou i nadále. Jedná se pouze o změnu 
technického charakteru. 
 
Připomínka byla zohledněna v zákoně o právu na 
digitální služby. 

11. úřad 1. místopředsedy 
Rady pro výzkum, vývoj 
a inovace Úřadu vlády 
České republiky  

11.1 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech 
 
Navrhovaná změna zákona č. 111/2009 Sb, o základních registrech (dále 
jen „zákon o ZR“) již primárně neřeší výhradně referenční údaje vedené 
v ZR, což bylo původním smyslem sdílení dat napříč veřejnou správou, ale 
nově připouští také referenčnost některých údajů vedených v agendových 
informačních systémech (dále jen „AIS“). Cílem ZR bylo a je poskytovat 

Vysvětleno. 
 
Pravidlo o přednostním využívání referenčních 
údajů ze základních registrů je i nadále zachováno 
prostřednictvím navrhovaného § 5 odst. 2. Pokud 
je vyžadován aktuální údaj, který je jako 
referenční údaj zapsán v základním registru, 
poskytne se ze základního registru, nikoli 
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bezpečně právně závazné údaje o definovaných subjektech a objektech, 
jejichž správnost garantuje stát. Referenční údaje v ROB jsou využívány 
pro účely jiných AIS, mimo jiné i pro jednoznačné ztotožnění subjektů 
údajů v těchto AIS, prostřednictvím informačního systému základních 
registrů (dále jen „ISZR“). Nově navrhovaná úprava však připouští 
referenčnost některých údajů v AIS, které však budou využívány pro účely, 
např. i jiných agend prostřednictvím jiného informačního systému, 
a to konkrétně informačního systému sdílených služeb (dále jen „ISSS“). 
Zákon tak  staví na roveň referenční údaje vedené v ZR i v AIS, což 
v konečném důsledku může vést k nepřesným interpretacím při záměru 
jejich využívání  ze ZR nebo AIS. 

z agendového informačního systému. 
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla novela zákona o základních 
registrech spočívající ve změně dosavadní 
legislativní koncepce využívání údajů ze 
základních registrů a agendových informačních 
systémů přesunuta. 

 11.2 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech 
 
V navrhované změně zákona by měl být přílohou i analytický model 
komunikace mezi stávajícím ISZR a nově navrhovaným ISSS. Z návrhu 
není zcela zřejmé, zda bude výběr na správci AIS: 
a) ISZR- v případě AIS, které bude data zapisovat do ZR, 
b) ISSS- v případě AIS, které nebude data zapisovat do ZR. 

Vysvětleno. 
 
Výběr nebude ponechán na rozhodnutí správce 
agendového informačního systému. Zákonem je 
jednoznačně stanoveno, jaké systémy sdílejí data 
prostřednictvím informačního systému základních 
registrů (a kompozitních služeb) a jaké 
prostřednictvím informačního systému sdílených 
služeb.  
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla novela zákona o základních 
registrech spočívající ve změně dosavadní 
legislativní koncepce využívání údajů ze 
základních registrů a agendových informačních 
systémů přesunuta. 

 11.3 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech 
 
V nově navrhovaném ustanovení § 7a je stanoven postup realizace vazeb 
mezi AIS, jejichž prostřednictvím se nezapisují údaje do ZR, a to pomocí 
služeb ISSS. Z návrhu zákona není jasné, jakým způsobem bude zajištěn 
přístup k údajům vedeným v těchto AIS. Stávající zákon o ZR definuje 
mimo jiné i jednoznačný identifikátor fyzické osoby (AIFO), kdy 
podmínkou získání tohoto identifikátoru pro účely AIS je ztotožnění osoby 

Vysvětleno. 
 
Agendové informační systémy, které nejsou 
tzv. editační, sdílejí svá data s jinými agendovými 
informačními systémy prostřednictvím 
informačního systému sdílené služby. 
Architektonický model informačního systému 
sdílené služby je vytvořen, neboť informační 
systém sdílené služby představuje tzv. „eGON 
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v ROB a získání AIFOAIS. Poskytování AIFO pro účely AIS je 
z informačního systému ORG, ze kterého se na základě ZIFO dané AIFO 
vygeneruje. IS ORG komunikuje výhradně za pomocí ISZR. Ze stávajícího 
znění nelze v žádném případě dovodit, kde bude docházet k přepočítání  
AIFOAIS jedné agendy na AIFOAIS druhé agendy, neboť i zde je 
předpoklad, že využívání údajů pro potřeby jiné agendy bude rovněž 
postaveno na AIFO. Tímto postupem by měla být zajištěna bezpečnost 
předávání aktuálních a správných dat o subjektech údajů. 

Service Bus“, jehož prostřednictvím se zajišťuje 
sdílení dat již nyní. Přístup k údajům vedeným 
v agendových informačních systémech, jejichž 
prostřednictvím se nezapisují údaje do základních 
registrů, proto bude založen na stejném principu 
jako doposud.  
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla předmětná změna zákona o 
základních registrech přesunuta. 

 11.4 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech 
 
Navrhovanou novelou zákona o ZR, byla obecně rovněž rozšířena 
působnost ve smyslu zákona o ZR, neboť dopadá celkově na orgány veřejné 
moci (dále jen „OVM“), tzn. i na osoby, kterým byla zákonem či 
rozhodnutím svěřena působnost. Tato skutečnost by měla mít za následek 
větší počet editorů do registru práv a povinností, což sebou také může nést 
i mnohem větší chybovost při zápisu do tohoto registru. Navíc, tento stav 
může v některých případech vést, např. k neoprávněnému využití údajů 
z některých informačních systémů veřejné správy. 

Vysvětleno. 
 
Předkladatel nesdílí obavy připomínkového místa 
ohledně chybovosti zápisu. Editory nově budou 
orgány veřejné moci, které jsou správci 
informačních systémů veřejné správy, a to pokud 
jde o údaje podle navrhovaného § 51 odst. 1 
písm. m) (výčet a popis informačních systémů 
veřejné správy, jichž je orgán veřejné moci 
správcem), přičemž tento údaj nebude údajem 
referenčním. 
Stav, kdy se rozšiřuje počet editorů registru práv 
a povinností, podle názoru předkladatele nemůže 
mít vliv na neoprávněné využití údajů 
z informačních systémů veřejné správy. Návrh 
zákona předkládá dostatečné mechanismy pro to, 
aby k neoprávněnému využití údajů nedošlo 
(např. § 54, § 56 odst. 5). 
Předkladatel dále poukazuje na skutečnost, že již 
nyní existují informační systémy veřejné správy 
s větším množstvím editorů i větší kategorií 
vedených agend. 
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla novela zákona o základních 
registrech spočívající ve změně dosavadní 
legislativní koncepce využívání údajů ze 
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základních registrů a agendových informačních 
systémů přesunuta. 

12. odbor kompatibility 
Úřadu vlády České 
republiky 

12.1 
Obecně 
 
Předkladatel nesplnil formální náležitosti týkající se vykazování souladu se 
závazky vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství v Evropské 
unii, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném 
znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, 
o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních 
závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, 
v platném znění. 
Návrhem je vzhledem k jeho zastřešujícímu charakteru zasahováno 
do velkého množství právních předpisů, přičemž některá ustanovení, která 
se návrhem zrušují, případně mění, jsou aktuálně vykazována jako 
implementační. Toto je nutné v návrhu patřičně vykázat a zajistit, 
že přijetím návrhu nedojde ke snížení dosažené míry implementace práva 
EU.  
Namátkou se jedná o § 34c odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., § 5 odst. 1 písm. 
d), § 5 odst. 4 a celý § 5 zákona č. 106/1999 Sb., § 23b odst. 6 zákona 
č. 154/2000 Sb., § 4a zákona č. 56/2001 Sb., § 73b zákona č. 119/2002 Sb., 
§ 147c odst. 4 písm. t) zákona č. 435/2004 Sb., § 6 odst. 2 a § 71 odst. 4 
zákona č. 500/2004 Sb., § 30 odst. 3, 4, odst. 5 a celý § 30 zákona 
č. 253/2008 Sb., § 31 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., § 29 odst. 3 a odst. 4 
zákona č. 104/2013 Sb. 
Některá rušená/měněná ustanovení byla vykazována jako splnění povinnosti 
vést určitý rejstřík (např. § 34c odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb.), některá 
byla vykazována jako transpoziční k povinnostem určitého postupu 
v oblasti informací ve státní správě (např. § 5 zákona č. 106/1999 Sb.), další 
k povinnostem provést řízení v určité lhůtě (např. § 71 odst. 4 správního 
řádu), nebo k povinnostem informovat orgány EU (př. § 31 odst. 3 zákona 
č. 201/2012 Sb., § 29 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 104/2013 Sb.).  
Předkladatel musí zvážit, do jaké míry se jedná o materiální změnu 
implementace dotčených předpisů Evropské unie. Pokud dochází k věcným 
změnám implementace, je nutné je takto vykázat, tj. podtrhnout a označit 
celexovým číslem v souladu s čl. II odst. 1 Přílohy č. 5 Legislativních 
pravidel vlády. K návrhu je pak nutno přiložit rozdílovou tabulku (čl. II 

Částečně akceptováno/Vysvětleno. 
 
Jde-li o ustanovení, která obsahují tzv. položkové 
skladby, jejich zrušení nepředstavuje materiální 
změnu, pouze dochází ke změně dosavadní 
legislativní koncepce využívání údajů 
ze základních registrů či agendových informačních 
systémů. Se změnou této koncepce však není 
spojen vznik nových informačních systémů 
veřejné správy, v nichž by byly vedeny doposud 
využívané údaje ze základních registrů 
či agendových informačních systémů. S novou 
koncepcí se sice pojí nový informační systém 
veřejné správy, tzv. informační systém sdílené 
služby, ten však zajišťuje sdílení dat již nyní a je 
známý pod označením „eGon Service Bus“. 
 
Pokud jde o ostatní zmíněná ustanovení, jejichž 
obsahem nejsou tzv. položkové skladby (např. § 5 
zákona č. 106/1999 Sb.), předkladatel tato 
ustanovení patřičně vykáže a k návrhu zákona 
předloží rovněž rozdílovou tabulku. 
 
Připomínka byla zohledněna v rámci zákona 
o právu na digitální služby, do něhož byla novela 
zákona o základních registrech spočívající ve 
změně dosavadní legislativní koncepce využívání 
údajů ze základních registrů a agendových 
informačních systémů přesunuta. 
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odst. 2 Přílohy č. 5 Legislativních pravidel vlády) i tabulky srovnávací 
(viz čl. 9 odst. 2 písm. e) Legislativních pravidel vlády). Pokud se jedná 
toliko o formální změny související se změnou číslování, terminologie nebo 
dochází jen k úpravě implementačních ustanovení, která je důsledkem 
jiných čistě vnitrostátních změn, postačí postupovat podle čl. 9 odst. 2 písm. 
e) Legislativních pravidel vlády a přiložit k návrhu aktualizované 
srovnávací tabulky dotčených unijních předpisů. 

 12.2 
K důvodové zprávě 
 
Požadujeme dopracovat část důvodové zprávy týkající se hodnocení 
slučitelnosti návrhu s obecným nařízením na ochranu osobních údajů. 
Požadujeme zejména vysvětlit, jakým způsobem budou v navrhovaném 
systému zajištěna práva subjektů údajů podle čl. 12 až 18 obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů. 

Vysvětleno. 
 
Nová koncepce sdílení údajů mezi orgány veřejné 
moci nemá dopad na práva subjektu údajů podle 
čl. 12 až 18 obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů, právní postavení subjektu údajů se nemění. 
Systém zpracování a odpovědnosti za zpracování 
osobních údajů zůstává nezměněn. S ohledem 
na čl. 35 odst. 10 obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů tak posouzení vlivu na ochranu 
osobních údajů není nezbytné. 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. 

13. Bezpečnostní 
informační služba 

13.1 
Obecně 
 
Do návrhu požadujeme zařadit rovněž změnu zákona č.153/1994 Sb., 
o zpravodajských službách České republiky, a to takto 
 

Vysvětleno. 
 
Účelem informačního systému základních registrů 
je zajistit sdílení dat mezi jednotlivými základními 
registry navzájem, základními registry 
a agendovými informačními systémy 
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a) V § 11 odst. 3 za slova „základním registru agend orgánů veřejné moci 
a některých práv a povinností3a),“ doplnit slova „informačním systému 
základních registrů3a), informačním systému sdílené služby3a), 
informačním systému sloužícímu k autentizaci fyzických osob3a),“. 
 
 b) § 11 na konec textu odstavce 5 doplnit slova „včetně agendového 
identifikátoru fyzické osoby“. 
 
Odůvodnění: 
S ohledem na nárůst významu výše uvedených systémů pro sdílení dat 
a činnost veřejné správy, je nezbytné zahrnout tyto systémy do systémů 
uvedených v § 11 odst. 3 zákona o zpravodajských službách zejména 
pro účely evidenční ochrany. 
Rovněž tak je pro plnění povinností zpravodajských služeb nezbytné 
jednoznačně zajistit možnost získávat i agendový identifikátor zájmové 
osoby např. pro realizaci oprávnění podle §16 odst. 4 
zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě. 

a agendovými informačními systémy, jejichž 
prostřednictvím se zapisují údaje do základních 
registrů, a jinými agendovými informačními 
systémy, účelem informačního systému sdílené 
služby pak zajistit sdílení dat mezi agendovými 
informačními systémy, jejichž prostřednictvím se 
nezapisují údaje do základních registrů, navzájem. 
Tyto dva informační systémy veřejné správy tedy 
představují jakési nástroje pro sdílení údajů 
mezi jednotlivými informačními systémy, v nich 
samotných se však nevedou údaje, k nimž by 
zpravodajské služby neměly doposud přístup.  
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla včleněna novela zákona o 
základních registrech a novela zákona o 
informačních systémech veřejné správy obsahující 
mimo jiné instituty posilující postavení 
zpravodajských služeb. 

 13.2 
K čl. L – změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky 
 
Požadujeme novelizovat též § 158 odst. 12, a to tak, že se za slova „dozor 
nad zpracováním osobních údajů podle jiného právního předpisu“ doplní 
slova „anebo s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu oprávněnému orgánu 
za účelem poskytnutí evidenční ochrany nebo zpravodajským službám“. 
 
Odůvodnění: 
S ohledem na změny zákona o základních registrech je nutné provést 
i úpravu tohoto ustanovení. Tato změna je nezbytná pro výkon evidenční 
ochrany. 

Vysvětleno. 
 
Připomínka byla zohledněna v zákoně o právu 
na digitální služby, do něhož byla včleněna novela 
zákona o základních registrech a novela zákona 
o informačních systémech veřejné správy 
obsahující mimo jiné instituty posilující postavení 
zpravodajských služeb. 

 13.3 
K čl. LI – změna zákona o občanských průkazech 
 
V § 18 požadujeme dosavadní odstavec 6 rozdělit na odstavce 6 a 7, které 
znějí: 

Neakceptováno. 
 
Předkladatel považuje za vhodné ponechat 
odstavec 6 v původním znění, a to za účelem 
naplnění cíle ochrany osobních údajů, kdy podle 
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„(6) Údaje o agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu 
občanských průkazů se neposkytují, pokud zvláštní právní předpis 
nestanoví jinak. 
 (7) Údaje o bezpečnostním osobním kódu se neposkytují.“. 
 
Odůvodnění: 
Návrh směřuje k harmonizaci úpravy s úpravou cestovních dokladů 
a umožnění sdílení agendového identifikátoru fyzické osoby pro agendu 
občanských průkazů, pokud tak stanový zákon. 

§ 9 odst. 1 zákona o základních registrech je 
agendový identifikátor fyzické osoby neveřejným 
identifikátorem. 

 13.4 
K čl. LI – změna zákona o občanských průkazech 
 
Požadujeme novelizovat též § 18b odst. 1, a to tak, že se za slova „dozor 
nad zpracováním osobních údajů podle jiného právního předpisu“ doplní 
slova „anebo s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu oprávněnému orgánu 
za účelem poskytnutí evidenční ochrany nebo zpravodajským službám“. 
 
Odůvodnění: 
S ohledem na změny zákona o základních registrech je nutné provést 
i úpravu tohoto ustanovení. Tato změna je nezbytná pro výkon evidenční 
ochrany. 

Vysvětleno. 
 
Připomínka byla zohledněna v zákoně o právu 
na digitální služby, do něhož byla včleněna novela 
zákona o základních registrech a novela zákona 
o informačních systémech veřejné správy 
obsahující mimo jiné instituty posilující postavení 
zpravodajských služeb. 

 13.5 
K čl. LIII – změna zákona o cestovních dokladech 
 
K bodům 11 a 12 požadujeme novelizovat § 30b odst. 1, a to tak, že se 
za slova „dozor nad zpracováním osobních údajů podle jiného právního 
předpisu“ doplní slova „anebo s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu 
oprávněnému orgánu za účelem poskytnutí evidenční ochrany nebo 
zpravodajským službám“. 
 
Odůvodnění: 
S ohledem na změny zákona o základních registrech je nutné provést 
i úpravu tohoto ustanovení. Tato změna je nezbytná pro výkon evidenční 
ochrany. 

Vysvětleno. 
 
Připomínka byla zohledněna v zákoně o právu 
na digitální služby, do něhož byla včleněna novela 
zákona o základních registrech a novela zákona 
o informačních systémech veřejné správy 
obsahující mimo jiné instituty posilující postavení 
zpravodajských služeb. 
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 13.6 
K čl. LXIV – změna zákona o evidenci obyvatel 
 
K bodu 1 požadujeme též novelizovat § 8 odst. 13, a to tak, že se za slova 
„dozor nad zpracováním osobních údajů podle jiného právního předpisu“ 
doplní slova „anebo s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu oprávněnému 
orgánu za účelem poskytnutí evidenční ochrany nebo zpravodajským 
službám“. 
 
Odůvodnění: 
S ohledem na změny zákona o základních registrech je nutné provést 
i úpravu tohoto ustanovení. Tato změna je nezbytná pro výkon evidenční 
ochrany. 

Vysvětleno. 
 
Připomínka byla zohledněna v zákoně o právu 
na digitální služby, do něhož byla včleněna novela 
zákona o základních registrech a novela zákona 
o informačních systémech veřejné správy 
obsahující mimo jiné instituty posilující postavení 
zpravodajských služeb. 

 13.7 
K čl. LXXV – změna zákona o informačních systémech veřejné správy 
 
Požadujeme novelizovat též § 5 odst. 4, a to tak, že se za slova „dozor 
nad zpracováním osobních údajů v rámci jeho působnosti“ doplní slova 
„anebo s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu oprávněnému orgánu za 
účelem poskytnutí evidenční ochrany nebo zpravodajským službám“. 
 
Odůvodnění: 
S ohledem na změny zákona o základních registrech je nutné provést 
i úpravu tohoto ustanovení. Tato změna je nezbytná pro výkon evidenční 
ochrany. 

Vysvětleno. 
 
Připomínka byla zohledněna v zákoně o právu 
na digitální služby, do něhož byla včleněna novela 
zákona o základních registrech a novela zákona 
o informačních systémech veřejné správy 
obsahující mimo jiné instituty posilující postavení 
zpravodajských služeb. 

 13.8 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech 
(novelizačnímu bodu 2) 
 
Navrhovaná změna definice referenčního údaje rozkolísává dosavadní 
pravidla a postupy pro sdílení dat. V zájmu zachování právní jistoty je třeba 
zachovat výlučnou působnost zákonodárce, který jediný by měl být 
způsobilý určit, který údaj bude referenční, a tedy bude moci být široce 
sdílen. Přenesení této kompetence na správce informačního systému může 
vést k výraznému oslabení ochrany práv subjektu údajů a dalekosáhlými 
dopady na i na bezpečnost České republiky. 

Akceptováno. 
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 13.9 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech 
(novelizačnímu bodu 79) 
 
Protože Úřad nemá působnost ve vztahu ke zpravodajským službám, 
požadujeme na konec textu navrhovaného odstavce 6 doplnit slova: 
„; to neplatí v případě agendy zpravodajských služeb“. 

Akceptováno v modifikované podobě. 
 
Připomínka byla zohledněna v zákoně o právu 
na digitální služby, do něhož byla včleněna novela 
zákona o základních registrech a novela zákona 
o informačních systémech veřejné správy 
obsahující mimo jiné instituty posilující postavení 
zpravodajských služeb. 

 13.10 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech 
 
Požadujeme doplnit do stávajícího § 57 odst. 1 za slova „Orgán veřejné 
moci“ slova „nebo soukromoprávní uživatel údajů“ a do § 57 odst. 5 
za slova „předá mu orgán veřejné moci“ vložit slova „ nebo 
soukromoprávní uživatel údajů“. Na konec odstavce 5 pak požadujeme 
doplnit věty „V případě, že jméno a příjmení nepostačuje k jednoznačnému 
určení nositele role, předávají se i další údaje, které identifikují nositele 
role.“. 
 
Odůvodnění: 
S nárůstem činností při sdílení dat je třeba zvýšit úroveň evidenční ochrany. 

Částečně akceptováno/vysvětleno. 
 
První část připomínky byla předkladatelem 
akceptována a do návrhu zákona zapracována. 
Jde-li o druhou část připomínky týkající se zvýšení 
úrovně evidenční ochrany, předkladatel odkazuje 
na zákon o právu na digitální služby, do něhož 
byla včleněna novela zákona o základních 
registrech a novela zákona o informačních 
systémech veřejné správy obsahující mimo jiné 
instituty posilující postavení zpravodajských 
služeb.  

 13.11 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech 
 
K bodu 90 požadujeme za slova „prostřednictvím“ vložit slova 
„ informačního systému základních registrů nebo“. 
 
Odůvodnění: 
S nárůstem činností při sdílení dat, je třeba zvýšit úroveň evidenční 
ochrany. 

Vysvětleno. 
 
Připomínka byla zohledněna v zákoně o právu 
na digitální služby, do něhož byla včleněna novela 
zákona o základních registrech a novela zákona 
o informačních systémech veřejné správy 
obsahující mimo jiné instituty posilující postavení 
zpravodajských služeb. 

 13.12 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech 
 
V 60 odst. 1 požadujeme za slova „dozor nad zpracováním osobních údajů 
podle jiného právního předpisu49)“ doplnit slova „anebo s výjimkou 

Vysvětleno. 
 
Připomínka byla zohledněna v zákoně o právu 
na digitální služby, do něhož byla včleněna novela 
zákona o základních registrech a novela zákona 
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zpřístupnění tohoto záznamu oprávněnému orgánu za účelem poskytnutí 
evidenční ochrany nebo zpravodajským službám“. 
 
Odůvodnění: 
S nárůstem činností při sdílení dat, je třeba zvýšit úroveň evidenční 
ochrany. 

o informačních systémech veřejné správy 
obsahující mimo jiné instituty posilující postavení 
zpravodajských služeb. 

 13.13 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech 
 
Za § 62a požadujeme vložit nový § 62b, který zní: 
 

„§ 62b 
Informace o informačních systémech a činnostech zpravodajské služby 
 
(1) Informace o svých informačních systémech zpravodajské služby 

poskytují a správce informačního systému zpracovává pouze v rozsahu 
nezbytně nutném pro samotné uskutečnění využívání referenčních 
údajů a sdílení dat podle tohoto zákona a neposkytují se třetím osobám. 

 
(2) Z informačního systému zpravodajské služby nelze sdílet údaje. 
 
(3) Údaje o agendách zpravodajských služeb se popisují pouze v rozsahu, 

který nenarušuje činnost a bezpečnost zpravodajských služeb. 
 
(4) Ministerstvo vnitra ani Správa základních registrů nevykonává dozor 

ani jinak nesleduje činnost zpravodajských služeb.“. 
 
Odůvodnění: 
S ohledem na přerušení vazby zákona o základních registrech na zákon 
č. 365/2000 Sb., je třeba ochránit činnost zpravodajských služeb. 
S ohledem na povahu a funkci zpravodajských služeb nelze jejich 
informační systémy využívat jinými správci pro získávání jakýchkoliv 
údajů. 
 
Ochrana činnosti zpravodajských služeb vyžaduje některé popisy agend 
vyjadřovat například v agregované či jinak chráněné podobě, tak aby byly 
zajištěny základní funkce navrhovaného zákona a nedošlo k ohrožení 

Akceptováno v modifikované podobě. 
 
Připomínka byla zohledněna v zákoně o právu 
na digitální služby, do něhož byla včleněna novela 
zákona o základních registrech a novela zákona 
o informačních systémech veřejné správy 
obsahující mimo jiné instituty posilující postavení 
zpravodajských služeb. 
 
V zákoně o základních registrech se 
např. zakotvuje pravidlo, že ve vztahu 
k informačním systémům veřejné správy, které 
jsou spravovány zpravodajskými službami, se 
uplatní speciální pravidlo, že údaje vedené 
v těchto informačních systémech nemohou být 
zpřístupněny pro výkon jiných agend. Konkrétně 
je § 62c formulován následovně: 

„§ 62c 
Údaje z informačních systémů veřejné správy 
spravovaných zpravodajskými službami nelze 
zpřístupnit pro výkon jiných agend.“. 
 
V zákoně o informačních systémech veřejné 
správy je pak např. stanovena obecná povinnost 
správců informačních systémů veřejné správy 
vykonávat informační činnost tak, aby nebyla 
ohrožena činnost zpravodajské služby, konkrétně 
§ 5 odst. 6 zní: 
„(6) Orgány veřejné správy vykonávají informační 
činnost tak, aby nebyla ohrožena činnost 
zpravodajské služby.“. 
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utajovaných informací. 
 
Tento princip je již zakotven jak v jiných částech právního řádu, tak je již 
respektován v dosavadním znění zákona o základních registrech.  
 
Návrh tento princip zavádí i pro nové úpravy zákona o základních 
registrech. 
 
S ohledem na postavení zpravodajských služeb nelze připustit, 
aby Ministerstvo vnitra jakýmkoliv způsobem kontrolovalo či dozorovalo 
zpravodajskou činnost zpravodajských služeb. Z tohoto důvodu nelze 
připustit jak aplikaci navrhovaného § 7 odst. 6 na činnost zpravodajských 
služeb, tak jakékoliv aktivity úzce nesouvisející s vlastní správou 
informačního systému, které by Ministerstvu vnitra či Správě základních 
registrů umožňovaly dozor či dohled nad činností zpravodajských služeb. 

14. Česká lékárnická 
komora 

14.1 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech 
(novelizačnímu bodu 35) 
 
Navrhujeme doplnit písmeno j) tohoto znění: 
 
„j) číselný kód a název zdravotní pojišťovny, u které je subjekt údajů 
pojištěn podle zvláštního právního předpisux),“, 
 
slova v poslední větě bodu „j) a k)“ nahradit slovy „k) a l)“, 
 
poznámku pod čarou x) doplnit o příslušné číslo odkazu a do poznámek 
uvést zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a 
 
v bodě 36 slova „písmene j)“ nahradit slovy „písmene k)“. 
 
Odůvodnění: 
 
Údaj o příslušnosti subjektu údajů ke zdravotní pojišťovně, jenž 
navrhujeme k doplnění mezi referenční údaje základního registru obyvatel, 
je jedním z nejzásadnějších údajů, který se týká bez výjimky všech subjektů 
údajů v tomto registru. Z pohledu rezortu zdravotnictví i v souvislosti 

Neakceptováno. 
 
Doplnění dalšího referenčního údaje „kódu 
a názvu zdravotní pojišťovny“ považuje 
předkladatel za ne zcela vhodné.  Se změnou 
koncepce sdílení dat a nezakotvování oprávněnosti 
k jejich využití v právních předpisech lze 
předpokládat, že si orgán veřejné moci ve svém 
oprávnění nastaví přístup víceméně ke všem 
referenčním údajům.  
 
Není zřejmé, z jakého důvodu by pak např. obce či 
jiné ústřední orgány potřebovaly pro výkon své 
činnosti údaj o zdravotní pojišťovně subjektu 
údajů. V souvislosti se zahrnutím uvedeného údaje 
do základního registru obyvatel by navíc měla být 
zpracována analýza, kolik orgánů veřejné moci 
vůbec uvedený údaj nezbytně pro výkon své 
činnosti potřebuje. Pokud by těmito orgány byly 
pouze orgány zdravotnického zabezpečení 
a pojištění, pak je otázka, zda by takový údaj 
neměl figurovat spíše v národních zdravotnických 
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s poskytováním zdravotních služeb každému jednomu subjektu údajů se 
jedná o zásadní požadavek, který by vyřešil řadu obtíží při identifikování 
pacientů a zjišťování jejich příslušnosti ke konkrétní zdravotní pojišťovně, 
při vyúčtování zdravotních služeb i při zavádění zásad eHealth 
do zdravotnictví. 

registrech, a nikoli v základním registru obyvatel. 
 
Dále předkladatel poukazuje na skutečnost, 
že není upraven editor případného referenčního 
údaje, který by odpovídal za správnost 
a aktuálnost evidovaných dat. 

15. Česká národní banka 15.1 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech (§ 54 odst. 7) 
 
Navrhujeme zavést výjimku v případě agendy dohledu nad finančním 
trhem, resp. agend České národní banky (dále jen „ČNB“), tak, aby konečné 
rozhodnutí o rozsahu údajů ze základních registrů, popř. agendových 
informačních systému, které mají být zpřístupněny pro tuto agendu, nebo 
rozsah oprávnění k přístupu k těmto údajům bylo pouze v kompetenci ČNB 
(po konzultaci s Ministerstvem vnitra a Úřadem pro ochranu osobních 
údajů). Alternativně navrhujeme zachovat současné výčty zpřístupněných 
údajů přímo v jednotlivých zákonech. 
 
Odůvodnění:   
V zákoně o České národní bance, jakož i v zákoně o dohledu v oblasti 
kapitálového trhu, byla relevantní úprava týkající se využívání údajů ze 
strany ČNB zavedená s účinnosti od 1. 1. 2012. Tato úprava staví najisto 
jak pro ČNB, tak pro další orgány a veřejnost rozsah ze strany ČNB 
využívaných údajů. Nově navrhovaný systém je zdrojem právní nejistoty, 
kdy ČNB bude závislá co do přístupu k požadovaným údajům v základních 
registrech na posouzení ze strany MV a ÚOOU, které v této věci budou 
rozhodovat (viz navržený § 54 odst. 7). Oba tyto orgány přitom nejsou 
seznámeny s agendou dohledu nad finančním trhem, a proto nemusí být 
schopny správně vyhodnotit potřebnost využití určitého údaje pro tuto 
dohledovou činnost.  
Arbitrem ve věci využití údajů pro dohled nad finančním trhem by neměl 
být orgán, který nemá působnost a expertízu v oblasti finančního trhu. 
V extrémním případě, pokud MV, resp. ÚOOU neumožní ČNB využití 
určitého údaje, by mohlo dojít k ohrožení výkonu dohledu a plnění úkolů 
ČNB podle českých i unijních právních předpisů. Návrh nedává ČNB 
žádnou možnost korekce případného zamítavého postoje MV, resp. ÚOOU. 
V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že ČNB je podle Ústavy České 

Akceptováno. 
 
Novela zákona o České národní bance byla 
z navrhovaného zákona vypuštěna. 
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republiky orgánem nezávislým na vládě, a tím spíše na orgánech vládě 
podřízených. Považujeme proto i z tohoto hlediska za nežádoucí, že rozsah 
přístupu ČNB k údajům v základních registrech již nemá stanovit zákon, 
nýbrž vláda či jí podřízený orgán. 

16. Český báňský úřad 16.1 
K čl. CXVI – změna správního řádu 
 
Český báňský úřad navrhuje v čl. CXVI bod 2 uvést v tomto znění:  
„2. V § 71 se na konci odstavce 4 doplňují slova „; to neplatí, jde-li 
o opatření údajů s využitím úřední evidence“. 
 
Odůvodnění: 
Předkladatel navrhuje v § 71 správního řádu bez náhrady vypustit odstavec 
4. ČBÚ tento krok chápe, pokud se lhůty pro vydání rozhodnutí nemají 
stavět při opatřování údajů z úřední evidence (podle novelizovaného § 6 
odst. 2 téhož zákona), neboť půjde zpravidla o rychlé operativní úkony. 
Nicméně pod „opatřování“ údajů podle § 6 odst. 2 správního řádu může 
spadat i časově náročné opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí 
od různých subjektů, včetně dotčených orgánů, kdy není možné řízení podle 
§ 64 odst. 1 správního řádu přerušit. V působnosti orgánů státní báňské 
správy se typicky jedná o opatřování údajů o cizozemských odsouzeních 
pro účely ověření bezúhonnosti [např. podle rozhodnutí Rady 
2009/315/SVV pro potřeby podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich 
používání, kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 
a zrušuje nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh 
a o jejich používání, které je v tuto chvíli po legislativní proceduře již 
v Evropském parlamentu před schválením]; opatřování certifikátů typů 
výbušnin od oznámených subjektů v řízeních o povolení použít typy 
výbušnin v rizikových podmínkách podle § 28a zákona č. 61/1988 Sb., 
opatřování certifikátů typů výbušnin od oznámených subjektů podle § 49 
odst. 3 zákona č. 90/2016 Sb. v řízeních o ochranném opatření podle zákona 
č. 90/2016 Sb., a v dalších případech. V takovýchto případech je žádoucí, 
aby lhůty pro vydání rozhodnutí podle správního řádu byly stavěny, neboť  
ne všechny podklady bude možné získat právě z úředních evidencí. 
V opačném případě může hrozit, že správní orgán bude nezávisle na své 
vůli zmeškávat lhůty pro vydání rozhodnutí. 

Po projednání změnilo připomínkové místo 
připomínku na doporučující. 
 
Ustanovení § 71 odst. 4 správního řádu se vztahuje 
na případy, kdy správní orgán obstarává údaje 
za účastníka, nikoliv kdy účastník řízení poskytuje 
podklady na základě zákonné 
povinnosti/součinnosti. Oním „opatřováním 
údajů“ ve smyslu § 71 odst. 4 správního řádu se 
myslí opatřování údajů z úřední evidence 
správním orgánem ve smyslu stávajícího § 6 
odst. 2 věty třetí (při ev. zachování § 71 odst. 4 by 
toto ustanovení nově mířilo na § 6 odst. 2 větu 
druhou - opatřování podkladů z úřední evidence 
správním orgánem), nikoliv „opatřování 
podkladů“ od dotčených osob.  
 
Pravidlo upravené v § 6 odst. 2 správního řádu, že 
správní orgán může vyžadovat podklady 
od dotčené osoby jen tehdy, stanoví-li tak právní 
předpis, je pouze konkretizací zásady legality. 
Platilo by tedy i v případě, že by v § 6 odst. 2 
uvedeno nebylo, a není svázáno s § 71 odst. 4 
správního řádu, na základě kterého lhůty 
pro vydání rozhodnutí neběží po dobu nezbytnou 
k provedení úkonu správního orgánu (nikoliv 
úkonu účastníka) spočívajícího v opatřování údajů 
z úřední evidence. 
 
Pro předmětné ustanovení již po novele nebude 
zásadní důvod. Rozšiřování předmětného 
ustanovení i na získávání podkladů od dotčených 
osob nepovažuje předkladatel za nutné ani 
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za vhodné. Lhůta pro vydání rozhodnutí totiž 
z povahy věci slouží ke shromažďování podkladů 
pro vydání rozhodnutí, jejich vyhodnocování 
a vyhotovení konečného rozhodnutí. Opačný 
přístup, kdy by opatřování podkladů vedlo 
ke stavení lhůty pro vydání rozhodnutí, by mohl 
znamenat značné prodlužování správního řízení 
a v některých případech až jeho paralyzování, 
pokud by lhůty pro vydání rozhodnutí neběžely 
v případech, kdy by jeden z více účastníků, kteří 
uplatňují protichůdné zájmy, neposkytl součinnost 
při opatřování některého z podkladů. Správní 
orgán přitom může v mezidobí provádět jiné 
úkony tak, aby po opatření podkladu bylo vydáno 
rozhodnutí v zákonné lhůtě. Nejde tedy 
o srovnatelnou situaci s přerušením řízení, kde 
může činit v zásadě pouze úkony, které jsou 
zapotřebí k odstranění důvodů přerušení. 
 
Správní orgán nadto podle názoru předkladatele 
nemůže být považován za nečinný, pokud mu 
účastník řízení neposkytne ve stanovené lhůtě 
podklady. Podle § 71 odst. 5 správního řádu platí, 
že nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten 
účastník, který je způsobil, což lze vztáhnout 
i na případy, kdy dochází k časové prodlevě 
při poskytování součinnosti při zajišťování 
podkladů od účastníka řízení. 
 
Pokud by mělo opatřování určitého podkladu být 
přeci jen důvodem pro stavení lhůty pro vydání 
rozhodnutí, například s ohledem na zvláštní 
povahu konkrétního řízení a získávaného 
podkladu, musel by takovou možnost zákon 
upravit výslovně. V takovém případě by mohl 
zvláštní zákon upravit buď odchylně lhůtu pro 
vydání rozhodnutí, nebo stanovit, že po dobu 
opatřování konkrétně vymezeného podkladu pro 
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vydání rozhodnutí lhůta pro vydání rozhodnutí 
neběží. Viz například § 19 odst. 2 zákona 
č. 263/2016 Sb., atomový zákon, § 169 odst. 9 
zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 
České republiky a o změně některých zákonů, 
nebo § 147 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., 
o nemocenském pojištění. 
 
S ohledem na skutečnost, že změna zákona 
č. 61/1998 Sb. a zákona č. 90/2016 Sb. je 
obsažena v návrhu zákona o změně zákonů 
související s další elektronizací postupů orgánů 
veřejné moci, lze zvážit doplnění těchto zákonů 
ve smyslu výše uvedeném, pokud se připomínkové 
místo domnívá, že lhůta pro vydání rozhodnutí 
v naznačeném pojímání je nedostatečná vzhledem 
k povaze konkrétních řízení upravených v těchto 
zákonech. 

17. Český úřad 
zeměměřický 
a katastrální 

17.1 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech [§ 2 písm. h)] 
 
Požaduji ustanovení upravit, tak, aby informační systém sdílené služby 
mohly využívat i informační systémy, které zapisují údaje do základních 
registrů, a to pro sdílení údajů s ostatními agendovými informačními 
systémy. V opačném případě by neexistoval způsob, jak zajistit sdílení 
údajů mezi informační systémy, které zapisují údaje do základních registrů, 
a ostatními agendovými informačními systémy. 

Vysvětleno.  
 
Komunikaci mezi agendovými informačními 
systémy „editačními“ zprostředkovává informační 
systém základních registrů, vizte navrhovaný § 2 
písm. g) zákona o základních registrech, podle 
kterého informační systém základních registrů 
zajišťuje mimo jiné sdílení dat mezi agendovými 
informačními systémy, jejichž prostřednictvím se 
zapisují údaje do základních registrů, a jinými 
agendovými informačními systémy 
(tj. agendovými informačními systémy, jejichž 
prostřednictvím se zapisují údaje od základních 
registrů, i agendovými informačními systémy 
ostatními). Předkladatel nicméně uváží rozepsání 
formulace „jinými agendovými informačními 
systémy“. 
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
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služby, do něhož byla předmětná změna zákona o 
základních registrech přesunuta. 

 17.2 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech (§ 4 odst. 4) 
 
Požaduji alespoň v důvodové zprávě uvést, že uvedená lhůta 3 dnů 
pro zápis referenčního údaje do agendového informačního systému se 
nevztahuje na ty zápisy, pro něž jsou lhůty stanoveny ve speciálních 
zákonech nebo které jsou výsledkem správního řízení. 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva byla doplněna podle požadavku 
připomínkového místa. 
 
Připomínka byla zohledněna v zákoně o právu 
na digitální služby, do něhož byla předmětná 
změna zákona o základních registrech přesunuta. 

 17.3 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech (§ 4 odst. 5) 
 
Požaduji za slova „V případě pochybnosti editor“ vložit slova „nebo 
správce registru nebo agendového informačního systému“.  
Odůvodnění: 
Český úřad zeměměřický a katastrální jako správce RÚIAN průběžně 
analyzuje stav údajů vedených v RÚIAN. Úvodní migrací dat se 
do databáze RÚIAN dostaly chyby, které není možné bez zásahu editorů 
na straně obcí a stavebních úřadů opravit. Kontroly dat Český úřad 
zeměměřický a katastrální průběžně zveřejňuje na svých internetových 
stránkách. S ohledem na množství oprav plynoucích z výsledků kontrol 
nejsou zatím řešeny prostřednictvím řádných reklamací. Opravy chyb 
v datech na straně editorů postupují velmi pomalu, v databázi např. stále 
existuje přes 30 tis. neidentifikovatelných stavebních objektů, které 
s velkou pravděpodobností neexistují, ale obce je dosud neodstranily. Je 
proto potřebné, aby možnost označit nesprávnost údaje měl také správce 
registru nebo agendového informačního systému. 

Akceptováno. 
 
Připomínka byla zohledněna v zákoně o právu 
na digitální služby, do něhož byla předmětná 
změna zákona o základních registrech přesunuta. 

 17.4 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech [§ 7a odst. 2 
písm. a)] 
 
I zde stejně jako v případě § 2 písm. h) požaduji ustanovení upravit, tak, 
aby se vztahovalo i na vazby mezi informační systémy, které zapisují údaje 
do základních registrů, a ostatními agendovými informačními systémy. 

Vysvětleno. 
 
Navrhovaný § 7a se týká informačního systému 
sdílené služby. Uvedená připomínka se však 
vztahuje k informačnímu systému základních 
registrů, přičemž v souvislosti s ním předkladatel 
odkazuje na odůvodnění k připomínce 17.1. 
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V opačném případě by neexistoval způsob, jak zajistit sdílení údajů mezi 
informační systémy, které zapisují údaje do základních registrů, a ostatními 
agendovými informačními systémy. 

 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla předmětná změna zákona o 
základních registrech přesunuta. 

 17.5 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech (§ 51a) 
 
Nelze souhlasit s tím, aby se některé údaje vedené v agendových 
informačních systémech stávaly referenčními na základě rozhodnutí správce 
informačního systému veřejné správy. Takový postup je zcela nesystémový 
a netransparentní. 
 
Odůvodnění:  
Referenční údaje v základních registrech jsou stanoveny zákonem. Je tedy 
nesystémové, aby u údajů obsažených v agendovém informačním systému 
bylo ponecháno na správci informačního systému, zda je učiní referenčními 
pouze prostřednictvím registru práv a povinností bez toho, aby byl údaj 
za referenční označen v příslušném právním předpise. Také na referenční 
údaje z agendového informačního systému se mají vztahovat povinnosti 
jako na referenční údaje ze základních registrů, což s sebou nese řadu 
dopadů. Zavedení nového referenčního údaje bude mít dopad např. 
do editačních a informačních služeb. Pokud bude referenční údaj 
zpochybněn, je nezbytné jej označit v souladu se zákonem o základních 
registrech jako nesprávný. I když v registru práv a povinností přibude 
agenda „kontroly dat“, kde se bude pravděpodobně nesprávnost údajů 
označovat, informace o nesprávnosti by současně měla být obsažena 
v agendovém informačním systému poskytujícím dané údaje. Pro uživatele 
údajů  základních registrů, respektive pro ty, kteří na základě těchto údajů, 
vydávají rozhodnutí, to bude nastolovat mnoho problémů a může to vést ke 
snížení důvěry v základní registry i veřejnou správu obecně.  
Návrh dále neřeší, jakým způsobem budou o změnách v registru práv 
a povinností informovány informační systémy, kterých se změna v ohlášení 
agendy dotkne. Změna v registru práv a povinností může být navíc 
realizována téměř ze dne na den, nicméně úprava informačních systémů, 
aby bylo možné údaje čerpat na základě nastaveného oprávnění, si vyžádá 
daleko více času, přičemž nikde není garantováno, že nedojde v průběhu 
úprav informačních systémů ke změně v ohlášení agendy a finanční 

Akceptováno. 
 
Předkladatel upustil od možnosti „zreferenčnění 
údajů“. 
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prostředky na úpravu informačních systémů budou vynaloženy marně. 

 17.6 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech (§ 54 odst. 4) 
 
Požaduji doplnit lhůtu, ve které Ministerstvo vnitra provede registraci 
agendy, a postup v případě, že tato lhůta nebude dodržena. 
Odůvodnění: 
Podle dosavadních zkušeností Českého úřadu zeměměřického 
a katastrálního tento proces trvá v praxi velmi dlouho. Nově by 
to znamenalo, že po tuto dobu nebude příslušný orgán veřejné moci 
schopný vykonávat svou agendu, neboť nezíská k tomu potřebné údaje. 
Proto požaduji stanovit lhůtu pro provedení tohoto úkonu, a to maximálně 
na 30 dnů. S ohledem na to, že tento postup získává mnohem větší význam 
(nahrazuje dosavadní oprávnění založená jednotlivými zákony), musí být 
i podrobněji a přesněji upraven. 
Rovněž upozorňuji, že navrhovaný proces směřuje k mimořádné 
administrativní zátěži všech ústředních orgánů státní správy, které mají 
ve své gesci některé agendové informační systémy a základní registry, 
ze kterých budou údaje požadovány ostatními orgány veřejné moci. 
Z dosavadní praxe Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 
vyplynulo, že veškerá jednání v této věci s Ministerstvem vnitra byla 
mimořádně zdlouhavá. Český úřad zeměměřický a katastrální má tři 
agendové informační systémy (ISVS pro správu a vedení katastru 
nemovitostí, ISVS zeměměřictví a ISÚI). V přechodných ustanoveních je 
sice zabezpečeno, že orgánům veřejné moci bude zachována kompetence 
využívat údaje z informačních systémů veřejné správy v rozsahu 
stanoveném zrušenými ustanoveními zákonů upravujících jednotlivé 
agendy, ale to jen do okamžiku další přeregistrace agendy. Praxe přitom 
ukazuje, že přeregistrace agend v posledních letech je častá, a ohlašovatel 
agend k ní musí přistupovat zpravidla z podnětu Ministerstva vnitra. 
Pro příklad lze uvést, že agendu A124 (Katastr nemovitostí) bylo nutné 
za poslední 2 roky přeregistrovat pětkrát. 

Vysvětleno. 
 
Registrace agendy a registrace působnosti 
v agendě nejsou výkonem (externí) působnosti 
orgánu veřejné moci podléhající režimu správního 
řádu či obdobného procesního předpisu, nýbrž 
vnitřními procesy ve veřejné správě, pro které se 
obvykle lhůta nestanoví (byť např. v právních 
předpisech v gesci připomínkového místa lze 
výjimky nalézt). Pak samozřejmě platí, 
že příslušné procedury mají být uvedeny bez 
zbytečného odkladu. Eventuální nečinnost 
či postup takovém v časovém rámci, který již 
nelze objektivně hodnotit spojením „bez 
zbytečného odkladu“, se pak řeší jednáním mezi 
dotčenými orgány či zásahem společně 
nadřízeného orgánu (s ohledem na fakt, že nejde 
o oblast veřejných subjektivních práv, jiná řešení 
nepřicházejí v úvahu). To by mělo platit i zde.  
Předkladatel má za to, že stanovení vhodných lhůt 
pro registraci, respektive jednotlivé fáze registrace 
je obtížné, neboť je nutno počítat s různě 
obtížnými situacemi ke zhodnocení. Nadto by 
musely být stanoveny i lhůty pro zaslání 
stanovisek zainteresovaných subjektů (správců 
informačních systémů veřejné správy, z nichž má 
být pro výkon jiné agendy čerpáno, správce 
referenčního rozhraní, ohlašovatele agendy pro 
zohlednění připomínek správců a konečně 
i vládu). Je otázkou, nakolik může být omezující 
např. 30denní lhůta pro správce informačních 
systémů veřejné správy pro důsledné zhodnocení 
dopadů eventuálního využívání údajů obsažených 
v jejich informačním systému pro výkon jiné 
agendy na jeho informační systém a v něm 
obsažené údaje. Z pohledu předkladatele 
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ve složitějších případech určitě ano, přičemž je 
obtížné stanovit, která lhůta již pokryje většinu 
možných situací. Předkladatel má za to, 
že případné legislativní zakotvení lhůt by se ve 
snaze pokrýt situace složitějšího posuzování 
neobešlo bez formulací „zpravidla do … dnů“, 
„vyžadují-li to okolnosti …“ apod. Nadto by šlo 
vždy o lhůty pořádkové, ledaže by s jejich 
nesplněním byla spjata fikce souhlasného 
stanoviska správce či fikce registrace agendy 
v navrženém rozsahu. To by však předkladatel 
nepovažoval za vhodné řešení, neboť fikce vždy 
hrozí vyvoláním situace, že věc nebude řádně 
posouzena.   
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla novela zákona o základních 
registrech spočívající ve změně dosavadní 
legislativní koncepce využívání údajů ze 
základních registrů a agendových informačních 
systémů přesunuta. 

 17.7 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech (§ 54 odst. 5) 
 
Požaduji doplnit lhůtu, ve které Ministerstvo vnitra vyzve ohlašovatele 
k odstranění nedostatků v ohlášení agendy, a postup v případě, že tato lhůta 
nebude dodržena. 
Odůvodnění viz předchozí připomínka. 

Vysvětleno. 
 
Vizte odůvodnění k připomínce 17.6. 
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla novela zákona o základních 
registrech spočívající ve změně dosavadní 
legislativní koncepce využívání údajů ze 
základních registrů a agendových informačních 
systémů přesunuta. 

 17.8 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech (§ 54 odst. 6) 
 
Požaduji stanovit jiný orgán veřejné moci, který určí rozsah údajů nebo 
rozsah oprávnění. Zmocnění vlády k takovýmto rozhodnutím není vhodné. 

Vysvětleno. 
 
Od původně navrhované úpravy, podle níž mohlo 
Ministerstvo vnitra shledat v ohlášení agendy 
požadovaný rozsah údajů vedených v základních 
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Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci, do jehož kompetencí patří 
rozhodovat o zásadních záležitostech výkonu státní správy, a ne o takových 
dílčích otázkách, jako je rozhodování sporů jednotlivých ohlašovatelů 
agend. 

registrech nebo agendových informačních 
systémech pro výkon agendy anebo rozsah 
oprávnění k přístupu k těmto údajům jako 
nedůvodný, bylo ustoupeno. Ministerstvo vnitra 
sice může shledat nedostatky v ohlášení agendy 
podle § 53, samotný rozsah požadovaných údajů 
či rozsah přístupu k těmto údajům však rozporovat 
nemůže. 
K výše uvedenému se bude moct vyjádřit správce 
základního registru nebo správce agendového 
informačního systému, do jehož základního 
registru/agendového informačního systému je 
požadován přístup, neboť zaujímá stanovisko 
k ohlášení agendy z hlediska způsobilosti 
základního registru nebo agendového 
informačního systému zpřístupnit požadované 
údaje pro výkon agendy a vhodnosti zpřístupnit 
požadované údaje pro výkon agendy. V případě, 
že správce základního registru nebo správce 
agendového informačního systému nezaujal 
kladné stanovisko právě s ohledem na výčet údajů 
vedený v základním registru nebo agendovém 
informačním systému, které ohlašovatel agendy 
požaduje zpřístupnit pro výkon agendy, nebo 
rozsah oprávnění k přístupu k těmto údajům, který 
ohlašovatel požaduje, a jedná-li se o správce 
základního registru nebo správce agendového 
informačního systému podřízeného vládě, určí 
vláda pouze takový výčet údajů nebo rozsah 
oprávnění, které jsou potřebné k výkonu agendy. 
Současně však vláda dbá, aby výčet údajů nebo 
rozsah oprávnění umožnil efektivní výkon agendy 
a minimalizoval potřebu poskytování těchto údajů 
subjekty, které nejsou orgánem veřejné moci. 
Ministerstvo vnitra zprostředkuje vládě stanovisko 
Úřadu pro ochranu osobních údajů k části rozsahu 
údajů nebo rozsahu oprávnění, která je sporná. 
Rozhodující autoritou tedy bude vláda. V této 
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souvislosti poukazuje Ministerstvo vnitra 
na podobné uspořádání v případě rozhodování 
o vytváření informačních systémů veřejné správy 
v zákonu č. 365/2000 Sb. Předkladatel má 
současně s ohledem na zkušenosti z aplikace právě 
uvedeného institutu za to, že reálně vláda nebude 
příliš zatěžována nutností autoritativně rozhodovat 
o množině využívaných údajů. 
 
Připomínka byla zohledněna v zákoně o právu 
na digitální služby, do něhož byla novela zákona 
o základních registrech spočívající ve změně 
dosavadní legislativní koncepce využívání údajů 
ze základních registrů a agendových informačních 
systémů přesunuta. 

 17.9 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech [§ 55 odst. 2 
písm. c)] 
 
Požaduji ustanovení přeformulovat tak, aby se v rámci oznámení působnosti 
agendy oznamovalo pouze to, zda daný orgán veřejné moci má k dané 
činnostní roli působnost.  
Odůvodnění: 
Oznamování působnosti v agendě do úrovně počtu fyzických osob 
za jednotlivé činnostní role je administrativně náročné, přitom Ministerstvo 
vnitra ani jiný orgán veřejné moci s počtem úředních osob nepracuje. 
Uvedená osoba, která se podílí na výkonu dané činností role, se na jejím 
výkonu může podílet pouze zlomkem svého úvazku. Nesmyslnost 
vyplňování počtu úředních osob je vidět na agendách typu správní řád 
(viz činnostní role „Veřejná správa jako služba veřejnosti“). Údaje o počtu 
úředních osob nic nevypovídají a nelze s nimi dále pracovat. 

Akceptováno. 
 
Text ustanovení § 55 odst. 2 písm. c) upraven 
ve smyslu připomínky. Vypouští se text: 
…“a počet fyzických osob, které jsou nositeli 
rolí“. 
 
Výše dohodnutá úprava tvoří nyní součást zákona 
o právu na digitální služby. 

 17.10 
K důvodové zprávě (předpokládanému hospodářskému a finančnímu 
dopadu navrhované právní úpravy) 
 
Požaduji finanční dopady doplnit tak, aby obsahovaly komplexní dopady 

Vysvětleno. 
 
Finanční a personální dopady návrhu jsou 
definovány primárně jako náklady na straně 
předkladatele (tj. Ministerstva vnitra), neboť to je 
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návrhu, zejména na ohlašovatele agend a tyto finanční prostředky zároveň 
ze státního rozpočtu nárokovat.  
Odůvodnění:  
Finanční a personální dopady návrhu uvedené v důvodové zprávě považuji 
s ohledem na rozsah návrhu za značně podhodnocené. V důvodové zprávě 
jsou v podstatě vyčísleny pouze dopady vztahující se k Ministerstvu vnitra, 
nejsou v něm však vyjádřeny dopady pro další orgány veřejné moci.  
I když má Ministerstvo vnitra v plánu vypracovat rozsáhlou metodiku tak, 
aby ohlašovatelé agend nebyli nad míru zatěžováni, zvýšená administrativní 
zátěž předkládaného návrhu je významná a nelze ji přehlížet. Zátěž se bude 
týkat jak ohlašovatelů agend (např. rozšíření registru práv a povinností 
o agendu „kontroly“ dat), tak úprav agentových informačních systémů 
v souvislosti s poskytováním, resp. sdílením, dat. 

správcem v návrhu vyjmenovaných klíčových 
informačních systémů veřejné správy 
[informačního systému sdílené služby (doposud 
známého jako „eGon Service Bus“), registru práv 
a povinností, respektive portálu veřejné správy]. 
Příslušná část důvodové zprávy současně 
vymezuje náklady na napojení informačních 
systémů veřejné správy na citované centrální 
informační systémy, kdy předkladatel definoval 
množinu zásadních 40 agendových informačních 
systémů, jejichž napojení na centrální informační 
systémy je předpokládáno. V tomto ohledu nelze 
odpovědně vyčíslit celkové náklady na napojení 
všech agendových informačních systémů veřejné 
správy, neboť nelze očekávat, že by došlo 
k propojení celé této množiny (cca 7500). 
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby. 

18. Exekutorská komora 
České republiky 

18.1 
Odstranění zákonné licence k využívání údajů a ochrana osobních 
údajů 
 
Exekutorská komora ČR předně kvituje záměr předkladatele spočívající 
v centralizaci přístupu k údajům ze základních registrů a agendových 
informačních systémů veřejné správy a ve sdílení dat mezi orgány veřejné 
správy. Předložený návrh zákona nicméně počítá se zrušením konkrétních 
zákonných ustanovení upravujících pravomoc orgánů veřejné moci získávat 
konkrétní údaje ze základních registrů a agendových informačních systémů. 
Pravomoc využívat údaje z těchto systémů se má podle návrhu odvíjet 
od ohlášení agendy ústředním správním úřadem (ohlašovatel), který má 
vyhodnotit i rozsah údajů, které budou moci jednotlivé orgány spadající 
do jeho gesce využívat v rámci výkonu veřejné moci.  
 
Podle základních principů právního státu zakotvených především v čl. 2 
odst. 3 Ústavy České republiky a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv 
a svobod lze státní moc uplatňovat jen v případech a mezích stanovených 

Vysvětleno. 
 
Předkladatel si je vědom faktu, že změna 
dosavadní praxe ve vztahu k právnímu titulu 
pro využívání údajů z informačních systémů 
veřejné správy nastoluje určité právní otázky. 
Nedomnívá se však, že dosavadní právní aranžmá 
tkvící v zakotvení výčtu konkrétních údajů, které 
mohou orgány veřejné moci pro výkon své 
působnosti čerpat z informačních systémů veřejné 
správy, v zákonech, je jediné možné. V první řadě 
poukazuje na fakt, že srovnání s právními 
úpravami využívání údajů z veřejnoprávních 
databází v jiných členských státech EU, respektive 
členských státech Rady Evropy ukazuje, 
že dosavadní aranžmá je ojedinělé. Dále 
upozorňuje, že zakotvení výčtu údajů, které 
mohou orgány veřejné moci pro výkon své 
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zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. „Pokud jde o způsoby 
výkonu státní moci, rozumí se tím, že orgán státu může postupovat jenom 
tak, jak to předepisuje zákon, tj. v souladu s příslušným procesním řádem 
stanoveným zákonem (OSŘ, SŘS, TrŘ, SpŘ). Navíc se v průběhu těchto 
řízení musí uplatňovat ústavně garantovaná pravidla tzv. spravedlivého 
(řádného) procesu (k tomu srov. komentář k čl. 1). Pokud se na postup – 
který nemusí být vždy rozhodováním o subjektivních právech – neaplikuje 
procesní předpis, státní orgány jsou povinny postupovat v souladu s jinak 
zákonem stanoveným postupem, případně v mezích zákonného rámce 
provádět některá operativní donucovací opatření (bezprostřední zákroky 
policie apod.). Požadavek mezí uplatňování státní moci lze chápat jako 
zdůraznění omezenosti jednání státní moci zákonem, jako zábrana proti 
excesům a zároveň záruka odpovědnosti za jednání vybočující z mezí 
zákona…“ (srov.: SLÁDEČEK, Vladimír, MIKULE, Vladimír, 
SUCHÁNEK, Radovan, SYLLOVÁ, Jindřiška. Ústava České republiky. 2. 
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 24.) 
Orgány veřejné moci jsou tak při výkonu své působnosti vázány zákonem 
a nemohou činit, co jim zákon neumožňuje. Nejedná se přitom pouze o 
státní orgány, ale i o subjekty, na které stát přenesl část působnosti, o 
orgány místní samosprávy, profesní samosprávy a podobně. Totožné 
zákonné omezení je dle přesvědčení Exekutorské komory ČR nutno 
aplikovat i na možnost orgánů veřejné moci získávat a využívat údaje ze 
základních registrů a z agendových informačních systémů.  
Předložený návrh počítá například se zrušením ustanovení § 33a zákona 
č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 
a o změně dalších zákonů v účinném znění, které pro potřeby exekuce 
upravuje přístup soudních exekutorů k údajům ze základního registru 
obyvatel, agendového informačního systému evidence obyvatel, 
agendového informačního systému cizinců a údaje z registru rodných čísel 
o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou 
vedeny v informačních systémech. Předmětné ustanovení zakotvuje 
pravomoc, rozsah a způsob soudního exekutora využívat údaje z daných 
registrů a systémů. Pravomoc soudního exekutora tyto údaje pro potřeby 
exekuce využít je tedy v současné podobě řádně zakotvena zákonem, 
a to vč. jejího rozsahu s tím, že z poskytovaných údajů lze v konkrétním 
případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného 
úkolu (§ 33a odst. 7 exekučního řádu). Ustanovení je tak sebeomezující 
a plně respektuje základní ústavní principy vyjádřené čl. 2 odst. 3 Ústavy 

působnosti při výkonu konkrétní agendy čerpat 
z informačních systémů veřejné správy, 
v zákonech, nelze zaměňovat s vymezením 
množiny údajů, které mohou orgány veřejné moci 
při výkonu působnosti v rámci konkrétní agendy 
zpracovávat. Ona „čerpací“ ustanovení „pouze“ 
zakládají oprávnění využívat konkrétní obsah 
konkrétních informačních systémů veřejné správy 
(při předchozí legislativní praxi šlo o příkazy 
správci konkrétního informačního systému veřejné 
správy poskytnout příslušné penzum údajů). 
Nejsou však zdrojem „celkového“ oprávnění 
zpracovávat při výkonu konkrétní agendy 
konkrétní údaje. Toto „celkové“ oprávnění je 
legislativně-technicky vždy vyjádřeno kombinací 
obecněji i konkrétněji vymezených množin údajů 
poskytovaných různými subjekty participujícími 
na výkonu agend či výkonem těchto agend 
dotčených (účastníci řízení, dotčené osoby, 
dotčené orgány apod.). Obvykle konkrétněji jsou 
tak vymezeny údaje požadované po podatelích, 
obecněji pak po účastnících řízení či dotčených 
osobách. Příkladmo lze poukázat např. na § 101d 
odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., v němž jsou údaje 
požadované po plátcích vymezeny relativně 
konkrétně, leč druhově a nikoliv tak konkrétně, 
jako v případě „čerpacích“ ustanovení, 
na ustanovení zákona č. 280/2009 Sb. upravující 
poskytování informací správci daně, v nichž jsou 
údaje, které mají být poskytovány, uváděny 
obvykle velmi obecně (srovnejte např. § 57 
odst. 1) s korektivem, že správce daně je vyžaduje 
v rozsahu nezbytném pro správu daní, či 
na „čerstvý“ § 58 zákona č. 110/2019 Sb. 
zakládající oprávnění Úřadu pro ochranu osobních 
údajů seznamovat se se všemi informacemi 
nezbytnými pro plnění konkrétního úkolu. 
Předkladatel však neidentifikoval právní předpis, 
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ČR a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.  
Přijetím navrženého zákona by naopak došlo k tomu, že pravomoc orgánu 
veřejné moci k získávání údajů ze základních registrů a agendových 
informačních systémů a jejich rozsah bude moci bez jakéhokoli zákonného 
podkladu určit a neformálním aktem ohlášení kdykoli změnit ohlašovatel 
agendy, v případě soudních exekutorů Ministerstvo spravedlnosti. To si 
podle předloženého materiálu samo vyhodnotí, jaké údaje soudní exekutoři 
k výkonu své činnosti potřebují, a stanoví jejich rozsah, což následně může 
částečně korigovat Ministerstvo vnitra podle svého uvážení. Případný spor 
mezi oběma subjekty o poskytovaných údajích by dle materiálu měla řešit 
vláda.  
Z uvedeného je tedy zřejmé, že pravomoc orgánů veřejné moci využívat 
údaje ze základních registrů a agendových informačních systémů nebude 
podle předloženého návrhu určovat zákon, ani podzákonný předpis; nebude 
určena zákonodárcem v řádném legislativním procesu zákonodárnou mocí. 
Naopak rozhodnutí o rozsahu pravomocí k získávání údajů svěřuje návrh 
výhradně moci výkonné – ústřednímu správnímu úřadu ohlašujícímu 
agendu, Ministerstvu vnitra a v případě sporu vládě. Rozsah pravomoci 
využívat údaje podle předloženého návrhu vychází pouze z neformálního 
aktu ústředního správního úřadu a jeho vlastního uvážení, maximálně 
korigovaného názorem Ministerstva vnitra. Exekutorská komora má 
s ohledem na výše uvedené zásadní pochybnosti, zda předkladatelem 
zvolené řešení je plně v souladu s ústavními principy limitovanosti veřejné 
moci zákonem. Touto problematikou se přitom důvodová zpráva vůbec 
nezabývá, přičemž se spokojí pouze se zcela nekonkrétní proklamací 
souladu návrhu s ústavním pořádkem.  
Měla-li by se pravomoc orgánů veřejné moci využívat údaje ze základních 
registrů a agendových informačních systémů odvíjet pouze od neformálního 
ohlášení a registrace agendy ústředním správním úřadem v registru práv 
a povinností, pak by dle názoru Exekutorské komory ČR tyto orgány 
veřejné moci při využívání evidovaných údajů vždy postupovaly zcela 
mimo rámec zákonného zmocnění a v rozporu s výše citovanými 
ustanovením Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod. To platí 
obzvláště za situace, kdy návrh ruší veškerá zákonná zmocnění 
pro získávání těchto údajů. Pravomoc orgánů veřejné moci využívat údaje 
ze základních registrů a agendových informačních systémů nebude podle 
návrhu určena zákonem ani podzákonným předpisem, ale pouze ohlášením 
agendy ústředním správním úřadem. Exekutorská komora ČR v tomto 

ve kterém by „celkové“ oprávnění zpracovávat 
pro výkon dané agendy určitou množinu údajů 
bylo řešeno výčtem konkrétních údajů.  To ovšem 
podle předkladatele znamená, že i množinu údajů, 
které mohou orgány veřejné moci pro výkon své 
působnosti v rámci konkrétní agendy čerpat 
z informačních systémů veřejné správy, lze 
stanovit jiným způsobem než výčtem konkrétních 
údajů. V opačném případě by se muselo do většiny 
„agendových“ i procesních zákonů výrazně 
zasáhnout – mj. by bylo problematické i již 
zmiňované pravidlo o poskytování údajů 
potřebných pro správu daně orgány veřejné moci 
obsažené v § 57 odst. 1, resp. § 58 odst. 1 zákona 
č. 280/2009 Sb. nebo i pravidlo pro zpracovávání 
osobních údajů soudy obsažené v § 122b zákona 
č. 6/2002 Sb. Jestliže však není z hlediska 
ústavního pořádku problémem, že „celkové“ 
oprávnění zpracovávat pro výkon dané agendy 
určitou množinu údajů je legislativně-technicky 
řešeno jinak než výčtem konkrétních údajů, pak 
při stejné logice nemůže být jediným ústavně-
právně nekonfliktním řešením oprávnění využívat 
pro výkon působnosti v dané agendě provedené 
z legislativně-technického hlediska výčtem 
konkrétních údajů. Stejně tak by nemělo být 
z hlediska dělby moci ústavně nekonformním 
řešení tkvící ve svěření rozhodování o tom, jaké 
konkrétní údaje z informačního systému veřejné 
správy jeden orgán veřejné moci poskytne 
k výkonu jeho působnosti v konkrétní agendě 
jinému orgánu veřejné moci, moci výkonné. 
Jestliže nyní postačuje v případě poskytování 
údajů správci daně či Úřadu pro ochranu osobních 
údajů ingerence zákonodárce v podobě obecného 
pravidla, že orgány veřejné moci poskytují 
uvedeným orgánům všechny údaje nezbytně 
potřebné pro správu daně/pro plnění jeho úkolů, 
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směru nesouhlasí se závěrem důvodové zprávy, podle něhož přijetím 
předkládaného zákona nedojde k rozšíření kompetencí ohlašovatelů agendy. 
Z materiálu je naopak zjevné, že tomu bude přesně obráceně, neboť 
ohlašovatelé agendy budou mít nově v kompetenci možnost určovat 
u „svých“ orgánů veřejné moci rozsah jejich pravomoci získávat a využívat 
údaje z předmětných registrů a informačních systémů. Tato pravomoc, 
včetně jejího rozsahu, přitom byla doposud výslovně zakotvena zákonem, 
resp. zákonnými ustanoveními, která předložený návrh ruší.   
Uvádí-li předkladatel v důvodové zprávě, že toto řešení zajistí „jednotný 
a transparentní postup při vymezení množiny využitelných údajů“, nelze se 
s ním s ohledem na výše uvedené ztotožnit. Za transparentní by bylo spíše 
možné považovat situaci, kdy by okruh orgánů nadaných pravomocí 
využívat údaje ze základních registrů a agendových informačních systémů 
a rozsah takto využitelných údajů byl určen zákonem. Nemusí se přitom 
jednat o úpravu obsaženou v každém dílčím předpise, jako je tomu 
doposud. Vymezení subjektů majících pravomoc využívat údaje 
ze základních registrů a agendových informačních systémů by bylo možné 
včlenit do jednotného zákona s legislativní douškou určující rozsah 
využitelných údajů nebo s odkazem na případný podzákonný předpis.  
Předkládaná úprava nadto některé dotčené právní předpisy zbytečně tříští. 
Pro příklad můžeme uvést např. předkládaným návrhem rušené ustanovení 
§ 33a exekučního řádu, které upravuje využívání údajů z registrů a systémů 
vedených Ministerstvem vnitra nebo Policie ČR. Okamžikem zrušení 
tohoto ustanovení již soudní exekutor nebude mít „zákonnou licenci“ 
pro využívání údajů z těchto registrů. Jeho pravomoc se bude odvíjet 
od neformálního aktu ohlášení agendy Ministerstvem spravedlnosti. 
Na druhou stranu však soudnímu exekutorovi zůstane zákonný podklad 
pro získávání dalších údajů z jiných informačních systémů a registrů, 
např. Ministerstva financí (§33b – 33d EŘ), České správy sociálního 
zabezpečení (§33e EŘ) a Ministerstva dopravy (§33f EŘ). Přijetím 
předkládaného návrhu v současné podobě by tedy vznikla značná 
disproporce mezi jednotlivými způsoby využívání údajů pro účely exekuce, 
z nichž některé údaje by na jedné straně soudní exekutor mohl využívat 
na základě zákonné licence a další (a to ty nejdůležitější ze základních 
registrů) by získával pouze na základě neformálního aktu ohlášení jeho 
agendy Ministerstvem spravedlnosti.  
Nelze též odhlédnout od skutečnosti, že ohlašovatel agendy v registru práv 
a povinností může ohlásit jiný rozsah pravomocí k využívání údajů, než 

a bližší určení rozsahu požadovaných údajů 
zákonodárce ponechává na moci výkonné 
(na konkrétním správci daně a konkrétním 
poskytujícím orgánu veřejné moci), pak i pokud 
jde o poskytování údajů z informačních systémů 
veřejné správy plně postačí, když zákonodárce 
stanoví v zákoně č. 111/2009 Sb. pro ohlašovatele 
agendy, registrujícího agendu i pro konkrétní 
využívající orgán veřejné moci ten limit, 
že ohlašovatel agendy může požadovat 
a registrující agendy zaregistrovat množinu 
využívaných údajů obsahující pouze ty údaje, 
které jsou k výkonu agendy skutečně potřebné, 
a využívající orgán veřejné moci může 
v konkrétním případě použít z této množiny pouze 
ty údaje, které jsou potřeba pro řešení konkrétního 
případu.  Má za to, že toto řešení by mělo 
odpovídat rámci, který mj. vymezila judikatura 
Evropského soudu pro lidská práva. V opačném 
případě by z hlediska této judikatury byla 
problematická již konstrukce zmiňovaných 
oprávnění správce daně či Úřadu pro ochranu 
osobních údajů [jestliže tyto mají oprávnění 
seznamovat se/požadovat/využívat všechny 
informace (údaje) nezbytné pro plnění konkrétního 
úkolu]. Je-li držitel takových informací orgán 
veřejné moci, není situace poskytnutí informací 
správci daně či Úřadu pro ochranu osobních údajů 
regulovaná oněmi obecnými pravidly dle názoru 
předkladatele ničím jiným než formou sdílení 
údajů. Sdílením údajů však je i využívání údajů 
vedených v informačních systémech veřejné 
správy primárně pro výkon jedné agendy též pro 
potřeby výkonu agendy jiné. 
Předkladatel se současně nedomnívá, že dojde 
k relevantnímu snížení standardů ochrany 
osobních údajů, resp. soukromí subjektu údajů. 
Stávající legislativně-technické konstrukce 
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jak je tomu doposud na základě konkrétního zákona. Nesprávným 
ohlášením agendy by na jednu stranu mohlo dojít k maření výkonu činnosti 
orgánu veřejné moci, který nebude mít údaje nezbytné k výkonu své 
působnosti, na druhou stranu by mohlo dojít k nadměrnému a potenciálně 
nezákonnému využívání údajů u subjektů veřejné moci, jejichž gestor 
pochybil při ohlášení agendy. Ilustrováno na příkladu soudních exekutorů 
by Ministerstvo spravedlnosti, coby orgán moci výkonné, v případě 
chybného ohlášení agendy u soudních exekutorů zásadním způsobem 
zasáhlo do výkonu moci soudní, kterou na základě exekučního řádu 
vykonávají v přenesené podobě soudní exekutoři. Bez ohledu na „kontrolní 
mechanismus“ v podobě úpravy rozsahu agendy Ministerstvem vnitra, příp. 
rozhodnutí vlády o sporu, se taková úprava jeví snadno zneužitelnou. 
O tom, že by rozsah oprávnění k využívání údajů byl v podstatě závislý 
na de facto volné úvaze ohlašovatele agendy, svědčí i důvodová zpráva, 
podle níž „[c]estou přechodných ustanovení k zákonu o základních 
registrech bude nicméně zabezpečeno, že orgánům veřejné správy v rozsahu 
stanoveném zrušenými ustanoveními zákonů upravujících jednotlivé 
agendy, a to až do okamžiku, kdy ohlašovatel agendy dospěje k názoru, že 
je nutno rozsah modifikovat.“ Předložený materiál nadto nikterak 
neupravuje nástroj ochrany orgánu veřejné moci, jehož pravomoc 
k využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních 
systémů byla ohlašovatelem agendy chybně zaregistrována v registru práv 
a povinností.  
Výše uvedené ještě umocňuje skutečnost, že základní registry a agendové 
informační systémy obsahují citlivé osobní údaje. Předkládaný návrh 
přitom umožnuje orgánům veřejné moci podle rozsahu jejich ohlášené 
agendy využívat tyto citlivé osobní údaje bez jakéhokoli zákonného 
zmocnění či zákonné úřední licence. Předkládaný návrh ani důvodová 
zpráva se však tomuto tématu zevrubně nevěnuje, což připomínkové místo 
hodnotí jako zásadní nedostatek.  
Na základě shora uvedeného spatřuje Exekutorská komora ČR rozpor 
předkládaného návrhu s ústavním pořádkem České republiky. Je přitom 
přesvědčena, že okruh orgánů veřejné moci, které budou moci využívat 
údaje ze základních registrů a agendových informačních systémů, 
vč. rozsahu využitelných údajů by měl být určen jednoznačně zákonem 
a neměl by se odvíjet od neformálního aktu ohlášení agendy gestorem 
agendy v registru práv a povinností. Výkon veřejné moci je omezen 
zákonem; veřejná moc by měla být vykonávána pouze na základě zákona, 

„čerpacích“ ustanovení stojí na třech pravidlech, 
a to pravidlu využití pouze těch údajů z množiny 
využitelných údajů, které jsou potřeba k plnění 
konkrétního úkolu, pravidla priority využití údajů 
ze základních registrů před týmiž údaji 
obsaženými v agendových informačních 
systémech a konečně vlastního vymezení množiny 
čerpatelných údajů. Z hlediska ochrany osobních 
údajů, resp. ochrany soukromí hraje prim první 
z uvedených pravidel. Vlastní vymezení množiny 
čerpatelných údajů hraje v ochraně osobních údajů 
roli sekundární a samo o sobě není příliš s to 
ochranu zajistit. Pravidlo využití pouze těch údajů 
z množiny využitelných údajů, které jsou potřeba 
k plnění konkrétního úkolu (a pravidlo priority 
využití údajů ze základních registrů před týmiž 
údaji obsaženými v agendových informačních 
systémech) však zůstane nadále zachováno 
na zákonné úrovni (bude koncentrováno v zákoně 
č. 111/2009 Sb.), k posunu na podzákonnou 
úroveň dojde pouze ve vztahu k vymezení 
množiny čerpatelných údajů. Při něm však budou 
všichni participanti limitováni pravidlem 
stanoveným zákonodárcem, že lze stanovit pouze 
takovou množinu čerpatelných údajů, které jsou 
k výkonu agendy potřebné. Ostatně i Úřad pro 
ochranu osobních údajů ve svém stanovisku 
konstatuje, že ani výčet údajů, které mohou orgány 
veřejné moci využívat z informačních systémů 
veřejné správy, v zákoně nelegitimizuje jejich 
skutečnou potřebnost pro zpracování.  
 
Předkladatel doplní důvodovou zprávu o některé 
nedostatečně popsané principy nového 
legislativního řešení využívání údajů 
z informačních systémů veřejné správy. Toto 
řešení mj. vychází z faktu, že v informačních 
systémech veřejné správy jsou z hlediska subjektu 
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v jeho v mezích a rámci. Z tohoto důvodu lze mít vážné pochybnosti 
o souladu předkládaného zákona umožňujícího využívání údajů 
ze základních registrů a agentových informačních systémů bez zákonného 
zmocnění s Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod.  

údajů vedeny údaje osobní a jiné a z hlediska míry 
citlivosti údaje méně citlivé (např. „klasické“ 
statusové osobní údaje či statusové údaje 
o právnických osobách) a více citlivé (např. údaje 
genetické, biometrické, o zdravotním stavu, 
o trestní zachovalosti). Předkladatel má za to, 
že v případě méně citlivých osobních 
či neosobních údajů lze přejít na jím navrhované 
aranžmá, tj. zákonodárce stanoví (uzná-li to 
za vhodné) při regulaci dané agendy, zda se pro 
danou agendu zřizuje agendový informační systém 
a jaké údaje se v něm vedou. Zda se tyto údaje 
budou sdílet, tj. zda je bude možno využít i pro 
výkon jiné agendy, bude věcí registrace této jiné 
agendy. Naopak v případě více citlivých údajů by 
mělo být, v první řadě gestorem příslušné právní 
úpravy, respektive agendy, zváženo, zda je 
vhodné, aby tyto citlivější údaje vedené 
pro potřebu jedné agendy mohly být sdíleny 
i pro potřeby jiné agendy, tj. zařazeny 
pod aranžmá navrhované předkladatelem. Časový 
prostor vymezený pro přípravu předmětného 
návrhu neumožnil posouzení vhodnosti zařazení 
i jiných agendových informačních systémů 
zřízených zákonem než těch, jejichž správcem je 
Ministerstvo vnitra či jemu podřízená entita, 
pod nové aranžmá. Předkladatel proto úmyslně 
nezařadil do předmětného návrhu novelizace 
ustanovení regulující využívání údajů obsažených 
v těchto agendových informačních systémech 
(nejrozšířenějšími ustanoveními jsou ta upravující 
využití údajů z evidencí Rejstříku trestů) s tím, 
že ponechá na gestorech příslušných předpisů, zda 
budou požadovat doplnění vypuštění „čerpacích“ 
ustanovení těchto agendových informačních 
systémů do předmětného návrhu, provedou 
vypuštění později samostatným legislativním 
zásahem nebo ponechají stávající stav. 
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19. Hospodářská komora 
České republiky 

19.1 
Obecně 
 
Hospodářská komora České republiky (dále „HK ČR“) v úvodu upozorňuje, 
že předložený návrh nenaplňuje čl. V „Dohody k postupu zpracování, 
předložení, projednání a schválení zákona o právu na digitální služby“, 
uzavřenou všemi poslaneckými kluby Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky dne 6. března 2019. 
Předložený návrh měl být, dle výše uvedené dohody, návrhem detailnější 
právní úpravy souvisejících zákonů k návrhu zákona o právu na digitální 
služby (Sněmovní tisk 447), který je již v legislativním procesu a bude 
projednáván, s doporučujícím stanoviskem vlády, jako bod 44 programu 30. 
schůze PSP ČR. Změnový zákon měl vytvořit nezbytné legislativní i 
procesní předpoklady pro naplnění nově definovaných práv občanů při 
přístupu k digitálním službám veřejné správy. Bohužel je nutné konstatovat, 
že s výjimkou nekomplexně řešené snahy naplnit právo na sdílení údajů 
orgány veřejné moci (dále jen „OVM“) jsou ambice návrhu omezeny 
výhradně na oblast určování rozsahu oprávnění jednotlivých orgánů veřejné 
moci k údajům o subjektech. V návrhu zcela absentuje změna legislativního 
rámce, která by umožnila plošné naplnění práv tak, jak jsou definovány 
návrhem zákona o právu na digitální služby.  
Po porovnání obou návrhů konstatujeme, že předložený návrh 
ministerstva vnitra (dále jen „MV“) neobsahuje návrh změn zákonů 
nutných k vytvoření legislativního i věcného rámce pro naplnění §§ 3, 4, 5, 
8, 9, 12 a 13 a jen částečně a nekomplexně řeší otázky spojené 
s vytvořením podmínek pro naplnění §§ 2, 6, 7, 10 a 11 návrhu zákona 
o právu na digitální služby.  
Je však možné, že posuzovaný návrh není naplněním výše uvedené 
politické dohody, ale pouze se snaží řešit jednu část problematiky 
eGovernmentu. Tomu by totiž odpovídal i samotný název návrhu zákona. 
Jestliže se nejedná o návrh změnového zákona o právu na digitální služby, 
je možné návrh dopracovat tak, aby splnil tento dílčí úkol MV. I v takovém 
případě v návrhu identifikujeme několik systémových problémů i ve vazbě 
na návrh zákona o právu na digitální služby. 
Prvním problémem návrhu je totiž jeho úzké zaměření. Předložený návrh je 
i podle důvodové zprávy motivován snahou zvýšit efektivitu a flexibilitu 
při stanovování rozsahu oprávnění přístupu k datům. Řeší tedy primárně 
změnu procesu definování rozsahu oprávnění přístupu k datům 

Vysvětleno/Neakceptováno. 
 
Předmětný návrh je pojat jako zcela autonomní 
legislativní počin a byl připraven na základě 
požadavku programového prohlášení vlády 
a nikoliv jako reakce na přípravu zákona o právu 
na digitální služby. Pouze shodou okolností jeho 
příprava probíhala paralelně s navrhovaným 
zákonem o právu na digitální služby a obsahuje 
některé obdobné instituty. Předkladatel počítá se 
zachováním tohoto pojetí a předpokládá, že další 
legislativní proces bude probíhat nezávisle 
na legislativním procesu u navrhovaného zákona 
o právu na digitální služby (jehož další průběh 
a podoba je závislá zejména na tom, zda budou 
nalezeny odpovídající finanční prostředky pro jeho 
implementaci). 
 
Předkladatel si je vědom faktu, že změna 
dosavadní praxe ve vztahu k právnímu titulu 
pro využívání údajů z informačních systémů 
veřejné správy nastoluje určité právní otázky. 
Nedomnívá se však, že dosavadní právní aranžmá 
tkvící v zakotvení výčtu konkrétních údajů, které 
mohou orgány veřejné moci pro výkon své 
působnosti čerpat z informačních systémů veřejné 
správy, v zákonech, je jediné možné. V první řadě 
poukazuje na fakt, že srovnání s právními 
úpravami využívání údajů z veřejnoprávních 
databází v jiných členských státech EU, respektive 
členských státech Rady Evropy ukazuje, 
že dosavadní aranžmá je ojedinělé. Dále 
upozorňuje, že zakotvení výčtu údajů, které 
mohou orgány veřejné moci pro výkon své 
působnosti při výkonu konkrétní agendy čerpat 
z informačních systémů veřejné správy, 
v zákonech, nelze zaměňovat s vymezením 
množiny údajů, které mohou orgány veřejné moci 
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pro jednotlivé orgány veřejné moci a jen částečně a navíc nekomplexně 
a nepropracovaně řeší sdílení dat mezi OVM. Do současnosti je rozsah 
k datům jednotlivých orgánů veřejné moci definován zvláštními zákony, 
tedy per partes pro každou agendu zvláštním zákonem, který pro výkon 
dané agendy vytváří legislativní rámec. Navrhovatel předkládá návrh, jehož 
cílem je zrušení oprávnění přístupu k datům definovaný více než 150 
zákony a tento dosavadní princip nahradit procesem registrace v rámci 
ohlášení působnosti orgánu veřejné moci v agendě v RPP. Tato změna by 
zřejmě opravdu mohla přinést vyšší flexibilitu. Zůstává však otázkou, zda 
flexibilita je důležitější, než nezbytný transparentní a veřejně 
kontrolovatelný zákonný rámec. Architektura systému základních registrů, 
zejména její řídící část, je přitom postavena právě na konkrétních 
oprávněních daného orgánu veřejné moci, vyplývajících ze zákonů. RPP, 
stejně jako IS ORG a ISZR počítal s automatickou editací rozsahu 
oprávnění jednotlivých orgánů veřejné moci z eSbírky, tedy ze zákonů, 
nikoliv z individuálního rozhodnutí správce RPP. Významné riziko tohoto 
návrhu ICTU spatřuje v „oslabení“ právního rámce úrovně celého procesu. 
Nově již nebude rozsah oprávnění přístupu k datům definováno zákony, tak 
jak předpokládá § 2 odst. 3 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, 
ale  individuálním rozhodnutím správců agend a Ministerstva vnitra, které 
bude navíc zcela zásadně ovlivněno ochotou, aktivním a odpovědným 
přístupem správců agend, aby při ohlášení agend i při oznámení působnosti 
orgánů veřejné moci v agendě ohlásili skutečně jen data, která jsou 
pro výkon dané agendy zcela nezbytná. Navrhovaná změna procesu může 
vytvořit systémové problémy zejména při zajištění přeneseného výkonu 
státní správy. Zrušením přiložených pasáží zákonů již nadále nebude de jure 
existovat legislativní rámec, definující rozsah oprávní přístupu k datům. 
Není tedy zřejmé, z jakého zákonného titulu bude vyplývat konkrétní rozsah 
dat, ke kterým má daný orgán veřejné moci oprávnění přístupu a co bude 
tedy legislativním základem pro oznámení působnosti v agendě. Díky tomu 
ani není zřejmé, na základě jakých parametrů bude vláda rozhodovat spory 
mezi správci agend a MV. Obsažený návrh úpravy procesu změnou zákona 
č. 111/2009 Sb., o základních registrech podle našeho názoru tento problém 
dostatečně neřeší. Obecně formulované ustanovení § 51 a § 52 není 
dostatečným rámcem, který by určoval konkrétní rozsah oprávnění přístupu 
k datům konkrétního orgánu veřejné moci v konkrétní agendě a podle 
kterého by de facto mohlo být provedeno oznámení působnosti orgánu 
veřejné moci v konkrétní agendě. A přenést rozhodování o rozsahu 

při výkonu působnosti v rámci konkrétní agendy 
zpracovávat. Ona „čerpací“ ustanovení „pouze“ 
zakládají oprávnění využívat konkrétní obsah 
konkrétních informačních systémů veřejné správy 
(při předchozí legislativní praxi šlo o příkazy 
správci konkrétního informačního systému veřejné 
správy poskytnout příslušné penzum údajů). 
Nejsou však zdrojem „celkového“ oprávnění 
zpracovávat při výkonu konkrétní agendy 
konkrétní údaje. Toto „celkové“ oprávnění je 
legislativně-technicky vždy vyjádřeno kombinací 
obecněji i konkrétněji vymezených množin údajů 
poskytovaných různými subjekty participujícími 
na výkonu agend či výkonem těchto agend 
dotčených (účastníci řízení, dotčené osoby, 
dotčené orgány apod.). Obvykle konkrétněji jsou 
tak vymezeny údaje požadované po podatelích, 
obecněji pak po účastnících řízení či dotčených 
osobách. Předkladatel neidentifikoval právní 
předpis, ve kterém by „celkové“ oprávnění 
zpracovávat pro výkon dané agendy určitou 
množinu údajů bylo řešeno výčtem konkrétních 
údajů.  To ovšem podle předkladatele znamená, 
že i množinu údajů, které mohou orgány veřejné 
moci pro výkon své působnosti v rámci konkrétní 
agendy čerpat z informačních systémů veřejné 
správy, lze stanovit jiným způsobem než výčtem 
konkrétních údajů. V opačném případě by se 
muselo do většiny „agendových“ i procesních 
zákonů výrazně zasáhnout. Jestliže však není 
z hlediska ústavního pořádku problémem, 
že „celkové“ oprávnění zpracovávat pro výkon 
dané agendy určitou množinu údajů je 
legislativně-technicky řešeno jinak než výčtem 
konkrétních údajů, pak při stejné logice nemůže 
být jediným ústavně-právně nekonfliktním 
řešením oprávnění využívat údaje pro výkon 
působnosti v dané agendě provedené 
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oprávnění k využívání dat na správce agendy, bez zákonného rámce, 
v druhé instanci na MV a případné spory přenést na vládu, se nejeví jako 
optimální. Proč má vláda, v rozporu s ústavními principy, de facto určovat 
rozsah působnosti konkrétního orgánu veřejné moci? Jako vhodnější 
variantou, která by daný problém řešila a přitom byla zachována zákonem 
definovaný základ, je zákonné zmocnění (optimálně v zákoně 
č. 111/2009 Sb.) pro MV, vydat podzákonným předpisem v rámci RPP 
„Katalog strukturovaných dat, nebytných pro výkon všech agend“ a teprve 
na něj navázat proces ohlášení působnosti orgánů veřejné moci v konkrétní 
agendě. V případě postupu obsaženého v návrhu by mohla navrhovaná 
systémová změna vést paradoxně k omezení rozsahu oprávnění přístupu k 
datům pro jednotlivé orgány veřejné moci nebo zakonzervování současného 
nedostatečného stavu. Ad absurdum by takový stav mohl mít negativní 
dopady i na koncové klienty, tedy občany, neboť by se mohl rozšířit výčet 
dat, která nebudou vykonavatelům působnosti v dané agendě procesem 
oznámení působnosti zpřístupněna a bude je muset veřejné správě opět 
dokládat subjekt údajů, tedy občan. Přestože chápe snahu MV zefektivnit 
celý proces, návrhem neřešená rizika považuje za velmi zásadní. Zejména 
riziko zvýšení administrativní zátěže občanů a legislativou nepodložené 
diskuze nad rozsahem oprávnění pro jednotlivá OVM, považujeme 
za nepřijatelné a ohrožující fungování veřejné správy.  
Druhým neřešeným problémem je otázka právní definice dat obsažených 
v agendových informačních systémech veřejné správy, včetně procesu 
určení vybraných dat za referenční, tedy „zrcadlených“ do základních 
registrů v rámci rozšíření výčtu referenčních údajů. Navrhované řešení je 
postaveno na aktivním a odpovědném přístupu správců agend, což může být 
příčinou zakonzervování stávajícího rozsahu referenčních dat. Není 
novinkou, že za posledních několik let se postup digitalizace veřejné správy 
zpomalil a že aktivní přístup není zcela jistě plošný v celé veřejné správě. 
Rezistentní nebo dokonce negativní přístup některých správců agend 
k digitalizaci může přinejmenším způsobit citelnou disproporci mezi 
jednotlivými agendami, což je v rozporu s požadavky na postupnou 
standardizaci veřejné správy a přechod k proklientsky orientovaným 
službám a také nevytvoří dostatečný a nezbytný legislativní rámec pro celý 
propojený datový fond orgánů veřejné moci. Navíc z návrhu není zřejmé, 
jaký právní charakter budou mít data, vedená v agendových informačních 
systémech veřejné správy na základě kterých jsou naplňována práva, právní 
skutečnosti a povinnosti subjektu údajů, ale zároveň nebudou definovaná 

z legislativně-technického hlediska výčtem 
konkrétních údajů. Stejně tak by nemělo být 
z hlediska dělby moci ústavně nekonformním 
řešení tkvící ve svěření rozhodování o tom, jaké 
konkrétní údaje z informačního systému veřejné 
správy jeden orgán veřejné moci poskytne 
k výkonu jeho působnosti v konkrétní agendě 
jinému orgánu veřejné moci, moci výkonné.  
Pokud jde o obavy připomínkového místa 
z „oslabení právního rámce úrovně celého 
procesu“, předkladatel poukazuje na fakt, 
že zákonodárce reálně rozhoduje o využívání 
údajů z několika desítek informačních systémů 
veřejné správy (většinou ve správě Ministerstva 
vnitra) z přibližně 4 300 informačních systémů 
veřejné správy. Ty ostatní jsou, podobně jako 
databáze vedené v listinné podobě a spisy, 
vytěžovány orgány veřejné moci výlučně 
na základě obecných ustanovení procesních 
a „agendových“ zákonů upravujících součinnost, 
poskytování informací apod., tj. bez reálné sankce 
zákonodárce. Stěžejní roli při kontrole využívání 
údajů u většiny informačních zdrojů tak zaujímá 
nikoliv zákonodárce, nýbrž subjekt údajů, 
a protože gros údajů jsou údaje osobní, též Úřad 
pro ochranu osobních údajů. Ostatně 
i u informačních systémů veřejné správy, jejichž 
využívání je upraveno právními předpisy, leží tíže 
kontroly nad skutečným využíváním údajů mimo 
sféru legislatury. Zkušenost předkladatele ukazuje, 
že „čerpací“ ustanovení leží mimo hlavní sféru 
pozornosti zákonodárce a jejich obsah je reálně 
výsledkem negociací mezi gestorem agendy, 
pro jejíž výkon mají být údaje z informačních 
systémů veřejné správy využívány, gestorem 
agendy, pro niž se informační systém veřejné 
správy primárně vytváří, eventuálně Úřadem 
pro ochranu osobních údajů. Předkladatel má 
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správcem agendy jako referenční. Jak bude nadále nahlíženo například na 
údaj o oprávněních občana, osvědčených veřejnou listinou, ale nespadající 
mezi referenční data? Takové právo pak nebude existovat a nebude 
naplnitelné a vymahatelné? Návrh se nevypořádává s otázkou skutečné 
neexistence rozdílu mezi referenčními a ostatními daty z pohledu jejich 
právních dopadů. Přitom jediným reálným a bohužel dlouhodobě 
neřešeným rozdílem je kvalita ostatních dat vedených v agendových 
informačních systémech veřejné správy. HK ČR si je velmi dobře vědoma 
náročnosti procesu „vyčistění“ dat, ke kterému došlo zejména mezi roky 
2012 – 2013, ale i kontinuální prací správců jednotlivých ZR i ISZR, byť 
dosud na úrovni referenčních dat obsažených v základních registrech. 
Přetrvávající chybovost nereferenčních dat v agendových informačních 
systémech však není a nemůže být důvodem k jejich odlišnému řešení, resp. 
k neřešení.  Velkým nedostatkem návrhu je pak „volnost“ daná správcům 
agend při určení rozšíření referenčních dat, resp. libovůle bez jasné vazby 
na legislativní rámec.  Z tohoto důvodu se navrhuje variantně buď všechna 
data získaná a využívaná v rámci činností veřejné správy prohlásit 
za referenční, nebo pro data vedená v agendových informačních systémech 
veřejné správy nalézt vhodnou legislativní definici, například „autoritativní 
údaje“ a tuto kategorii dat prostřednictvím zpřístupnění subjektům údajů 
formou výpisů začít „čistit a opravovat“. I tak je však nezbytné přiznat, 
že právní dopady využití nereferenčních údajů jsou shodné jako 
u referenčních údajů s výjimkou skutečnosti, že těmto údajům nemohou 
úředníci věřit a musí je trvale ověřovat a z pohledu dopadů neexistuje mezi 
těmito kategoriemi dat rozdíl.  
Třetím systémovým, a návrhem neřešeným, problémem, je téma 
poskytování údajů z informačních systémů veřejné správy subjektům údajů. 
I zde je navrhované řešení podmíněno aktivitou ze strany subjektu údajů, 
místo toho aby se jednal o proaktivní a klientsky orientované chování 
veřejné správy. Sám předkladatel uvádí v důvodové zprávě, že kontaktními 
údaji (email adresa a telefonní číslo subjektu údajů získané při podání 
žádosti o vydání OP, CP, ŘP, atd.) již disponuje v rámci IS ISEO, není 
proto žádný důvod podmiňovat jakékoliv notifikace ad hoc žádostí subjektu 
údajů a namísto toho vytvořit a poskytovat sdílenou službu automatických 
notifikací u všech údajů i údajů o jejich využívání OVM.  
Posledním systémovým, ale zcela zásadním nedostatkem návrhu je 
navrhovaná účinnost. Předkladatel počítá s účinností 1. ledna 2022, tedy 
minimálně 24 měsíců po nabytí účinnosti zákona o právu na digitální 

za to, že i z hlediska zájmů subjektů údajů hraje 
prim konkrétní využití konkrétních osobních údajů 
konkrétním orgánem veřejné moci v konkrétní 
věci a možnost jeho efektivní kontroly než 
možnost ovlivnit přes své volené zástupce obvykle 
velmi široké vymezení množiny údajů, které lze 
z informačních systémů veřejné správy využít 
pro výkon působnosti v dané agendě (nadto 
relativizovaného faktem, že gros údajů je stejně 
získáváno, jak již bylo opakovaně uváděno, 
na základě obecných ustanovení zákonů 
o  součinnosti, poskytování informací apod.). 
Předkladatel se současně nedomnívá, že by došlo 
k relevantnímu snížení standardů ochrany 
osobních údajů, resp. soukromí subjektu údajů. 
Stávající legislativně-technické konstrukce 
„čerpacích“ ustanovení stojí na třech pravidlech, 
a to pravidlu využití pouze těch údajů z množiny 
využitelných údajů, které jsou potřeba k plnění 
konkrétního úkolu, pravidla priority využití údajů 
ze základních registrů před týmiž údaji 
obsaženými v agendových informačních 
systémech a konečně vlastního vymezení množiny 
čerpatelných údajů. Z hlediska ochrany osobních 
údajů, resp. ochrany soukromí hraje prim první 
z uvedených pravidel. Vlastní vymezení množiny 
čerpatelných údajů hraje v ochraně osobních údajů 
roli sekundární a samo o sobě není příliš s to 
ochranu zajistit. Pravidlo využití pouze těch údajů 
z množiny využitelných údajů, které jsou potřeba 
k plnění konkrétního úkolu (a pravidlo priority 
využití údajů ze základních registrů před týmiž 
údaji obsaženými v agendových informačních 
systémech) však zůstane nadále zachováno 
na zákonné úrovni (bude koncentrováno v zákoně 
č. 111/2009 Sb.), k posunu na podzákonnou 
úroveň dojde pouze ve vztahu k vymezení 
množiny čerpatelných údajů. Při něm však budou 
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služby. Jakékoliv legislativní i nelegislativní opatření by mělo již 
respektovat cíle zákona o právu na digitální služby a přizpůsobit se jim, 
včetně lhůt pro úspěšnou implementaci. Návrhem vytvářený „odklad“ 
účinnosti obsažených opatření by tak de facto významně znemožnil vládě 
účinně a úspěšně dokončit proces zpracování a vydání Katalogu služeb 
a na něj navazujícího technického plánu přechodu na digitální služby. 
Na základě výše uvedeného nelze s předloženým návrhem, bez hlubšího 
dopracování a úprav, souhlasit. Návrh obsahuje řadu nejasností a rizik, 
bez jejichž vyřešení není možná jeho aplikace v praxi. V návrhu dále zcela 
absentuje snaha vytvořit nezbytný legislativní rámec pro realizaci opatření, 
vyplývajících ze Strategie Digitální Česko – Vládní program digitalizace 
České republiky 2018+ (viz Usnesení vlády č. 629) a Informační koncepce 
České republiky, například vytvoření legislativních podmínek pro zavedení 
cloudových služeb veřejné správě.  
Pro potřeby vytvoření nezbytného legislativního rámce pro naplnění 
požadavků zákona o právu na digitální služby je pak tento návrh neúplný 
a tudíž prakticky nepoužitelný. 

všichni participanti limitováni pravidlem 
stanoveným zákonodárcem, že lze stanovit pouze 
takovou množinu čerpatelných údajů, které jsou 
k výkonu agendy potřebné.  
Předkladatel dále uvádí, že při hledání vhodného 
orgánu vycházel z následujících úvah. Správce 
informačního systému veřejné správy, který má 
poskytovat údaje i pro výkon jiné agendy, než 
pro kterou je informační systém primárně zřízen, 
logicky tenduje k tomu, aby množina 
poskytovaných údajů byla co nejmenší. 
To samozřejmě může mít negativní vliv na výkon 
agendy, pro kterou jsou údaje žádány. Naopak 
gestor agendy, pro kterou je žádáno využití údajů 
z informačního systému veřejné správy zřízeného 
primárně pro výkon jiné agendy, logicky usiluje 
o co nejširší přístup („co kdyby …“). Nutně tedy 
musí existovat orgán veřejné moci, který bude 
prostředníkem a konečnou autoritou. Z logiky věci 
by jím měla být vláda jako vrcholný orgán 
výkonné moci, subjekt odpovědný za výkon 
veřejné správy Poslanecké sněmovně a současně 
subjekt společně nadřízený oběma stranám. Vláda 
je však orgánem politickým a strategickým, který 
by se neměl utápět v operativě. Proto je z pohledu 
předkladatele nutno včlenit mezi strany a vládu 
ještě jeden mezičlánek, který je s to přispět 
k řešení většiny rozporů. Protože není žádoucím 
zřizovat nový orgán, připadají v zásadě v úvahu 
toliko Ministerstvo vnitra jakožto ústřední správní 
úřad pověřený koordinační úlohou v oblasti 
organizace a výkonu veřejné správy, neboť v dané 
věci jde o způsob výkonu veřejné správy, a Úřad 
pro ochranu osobních údajů, protože valná většina 
údajů bude údaji osobními. Neboť využití údajů 
z informačních systémů veřejné správy je jednou 
z komponent výkonu veřejné správy, kterážto má 
být koordinována Ministerstvem vnitra, jeví se 
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předkladateli vhodnější, aby hlavním mezičlánkem 
byl právě tento úřad. Aspekt ochrany osobních 
údajů je zajištěn ingerencí Úřadu pro ochranu 
osobních údajů při řešení případného sporu 
vládou. Předkladatel má za to, že takto navrhované 
aranžmá nedává Ministerstvu vnitra roli toho, kdo 
bude autoritativně rozhodovat. Rozhodující 
autoritou bude pouze vláda. V této souvislosti 
poukazuje Ministerstvo vnitra na podobné 
uspořádání v případě rozhodování o vytváření 
informačních systémů veřejné správy v zákonu 
č. 365/2000 Sb. Předkladatel má současně 
s ohledem na zkušenosti z aplikace právě 
uvedeného institutu za to, že reálně vláda nebude 
příliš zatěžována nutností autoritativně rozhodovat 
o množině využívaných údajů. 
 
K části připomínky týkající se notifikací 
předkladatel uvádí, že automatické notifikace jsou 
realizovány ve vztahu k občanům, kteří mají 
zřízenu datovou schránku, neboť u této kategorie 
občanů je zřejmý jejich zájem komunikovat se 
státem elektronicky. Ve vztahu k občanům, kteří 
nemají zřízenu datovou schránku, předkladatel 
preferuje, vzejde-li rozhodnutí o zasílání notifikací 
ze strany těchto občanů. Možnost informovat 
občana o blížícím se konci platnosti jeho osobního 
dokladu prostřednictvím sms zprávy nebo e-mailu 
(poskytne-li občan dobrovolně tento údaj o své 
osobě), tak lze chápat jako jakýsi benefit pro tu 
kategorii občanů, kteří nemají zájem se státem 
komunikovat elektronicky, nicméně uvítají 
notifikaci o blížícím se konci platnosti svých 
osobních dokladů. 
 
Jde-li o účinnost předloženého návrhu, 
předkladatel je přesvědčen, že implementaci 
navrhovaných řešení nelze realizovat v kratším 
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časovém úseku. Vzhledem k tomu, že předložený 
návrh je autonomním legislativním počinem 
Ministerstva vnitra, pak není ani důvodu jej 
přizpůsobovat návrhu zákona o právu na digitální 
služby. 
 
Od tzv. zreferenčnění údajů bylo předkladatelem 
upuštěno. 
 
Některé části návrhu zákona byly následně 
včleněny do zákona o právu na digitální služby. 

 19.2 
K čl. LI – změna zákona o občanských průkazech 
 
Požadujeme uvést navrhovanou změnu do souladu s návrhem zákona 
o právu na digitální služby ST 447, který bude projednáván v 1. čtení jako 
bod 44 programu 30. schůze PSP ČR. 
 
Odůvodnění:  
Návrh zákona o právu na digitální služby, který bude projednáván a dle 
uzavřené písemné dohody všech poslaneckých klubů by měl být i schválen 
dříve, než připomínkovaný návrh, je koncipován tak, že notifikace se budou 
týkat všech agend veřejné správy a navíc notifikace není v návrhu 
podmíněna žádostí subjektu údajů, ale uplatněním práva na zápis 
kontaktních údajů do Registru obyvatel. Sám předkladatel uvádí 
v důvodové zprávě, že kontaktními údaji již disponuje v rámci IS ISEO, 
není proto žádný důvod podmiňovat jakékoliv notifikace žádostí subjektu 
údajů. 

Neakceptováno. 
 
Vizte odůvodnění k připomínce 19.1. 

 19.3 
K čl. LIII – změna zákona o cestovních dokladech 
 
Požadujeme uvést navrhovanou změnu do souladu s návrhem zákona 
o právu na digitální služby (Sněmovní tisk 44, který bude projednáván 
v 1. čtení jako bod 44 programu 30. schůze PSP ČR. 
 
Odůvodnění:  

Neakceptováno. 
 
Vizte odůvodnění k připomínce 19.1. 
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Zákon o právu na digitální služby, který bude projednáván a dle uzavřené 
písemné dohody všech poslaneckých klubů by měl být i schválen dříve, než 
připomínkovaný návrh, je koncipován tak, že notifikace se budou týkat 
všech agend veřejné správy a navíc notifikace není podmíněna žádostí 
subjektu údajů, ale uplatněním práva na zápis kontaktních údajů 
do Registru obyvatel. Sám předkladatel uvádí v důvodové zprávě, 
že kontaktními údaji již disponuje v rámci IS ISEO, není proto žádný důvod 
podmiňovat jakékoliv notifikace žádostí subjektu údajů. 

 19.4 
K čl. LXXIV – změna zákona o silničním provozu 
 
Požadujeme uvést navrhovanou změnu do souladu s návrhem zákona 
o právu na digitální služby (sněmovní tisk 447), který bude projednáván 
v 1. čtení jako bod 44 programu 30. schůze PSP ČR. 
 
Odůvodnění: 
Návrh zákona o právu na digitální služby, který bude projednáván a dle 
uzavřené písemné dohody všech poslaneckých klubů by měl být i schválen 
dříve, než připomínkovaný návrh, je koncipován tak, že notifikace se budou 
týkat všech agend veřejné správy a navíc notifikace není podmíněna žádostí 
subjektu údajů, ale uplatněním práva na zápis kontaktních údajů 
do Registru obyvatel. 

Neakceptováno. 
 
Vizte odůvodnění k připomínce 19.1. 

 19.5 
K čl. CXXXV – změna zákona o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů 
 
Požadujeme doplnit do návrhu rozšíření působnosti ISDS nově i na fyzické 
osoby a osoby samostatně výdělečně činné dle požadavků vyplývajících ze 
zákona o právu na digitální služby 
 
Odůvodnění:  
Návrh zákona o právu na digitální služby, který bude projednáván a dle 
uzavřené písemné dohody všech poslaneckých klubů, tedy zřejmě 
i schválen dříve, než připomínkovaný návrh, je koncipován tak, že jedním 
ze základních systémových změn, která skokově zvýší přístupnost digitální 
služby veřejné správy pro občany, je využití ISDS jako jednoho 

Neakceptováno. 
 
Zákon o právu na digitální služby záměr zřídit 
datové schránky všem fyzickým a podnikajícím 
fyzickým osobám neobsahuje. V této souvislosti 
předkladatel připomíná, že již nyní zákon č. 
300/2008 Sb. umožnuje zřídit datovou schránku 
kterékoli fyzické, podnikající fyzické či právnické 
osobě.   
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ze základních komunikačních kanálů vzájemné právně garantované 
komunikace a také jeho využití jako nástroje pro identifikaci a autentizaci 
k digitálním právním úkonům a zajištění osvědčení digitálního právního 
jednání. Rozšíření ISDS také vytvoří podmínky pro plošné zavedení 
notifikací. 

 19.6 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech 
(novelizačnímu bodu 1) 
 
Požadujeme vypustit, případně přepracovat. 
  
Odůvodnění:  
Přestože chápeme odůvodnění návrhu, dané počtem ISVS a s tím spojenou 
administrativní náročností, nelze s takto navrženým postupem souhlasit. 
V legislativní úpravě obsažené zmocnění k budování ISVS a taxativní výčet 
existujících ISVS je základem pro případnou veřejnou kontrolu 
oprávněnosti výdajů vynaložených na ISVS. Navíc tento výčet, včetně 
dalších nezbytných parametrů o ISVS, slouží vládě k optimalizaci 
a zefektivnění řízení správy i veřejných výdajů do ICT ve veřejné správě.  
Podle našeho názoru i ustálené judikatury navíc nelze zákonem nově zřídit 
ISVS, které již existují nebo které již byly zřízeny zvláštními zákony, 
upravujícími podmínky pro výkon konkrétní agendy. Jednalo by se 
o duplicitní úpravu a retroaktivitu, neboť tyto (s výjimkou „IS sdílené 
služby“) „další“ ISVS již dávno existují. Zároveň upozorňujeme, 
že navržený postup by byl s velikou pravděpodobností předmětem 
oprávněné kritiky ze strany kontrolních orgánů jak dle zákona  
č. 320/2001 Sb., tak i zákona č. 416/2004 Sb., neboť jedním ze základních 
předpokladů pro vybudování ISVS je zákonné zmocnění. To totiž vytváří 
nezbytný předpoklad pro uznatelnost veřejného výdaje spojeného 
s vybudováním ISVS. Tvrzení předkladatel uvedené v důvodové zprávě 
v části A bod 1 odst. 4 ve svém důsledku zakládá okamžitý podnět 
pro kontrolní orgány, včetně orgánů činných v trestním řízení, neboť právní 
úprava neumožňuje vynaložení prostředků veřejných rozpočtů 
na vybudování, provoz, i využívání ISVS bez existence zákonného 
zmocnění. 

Neakceptováno. 
 
Předmětná změna představuje toliko „aktualizaci“ 
předmětu zákona, která však nemá žádné dopady 
na již zřízené informační systémy veřejné správy. 
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla předmětná změna zákona o 
základních registrech přesunuta. 

 19.7 Neakceptováno.  
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K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech 
(novelizačnímu bodu 24 - § 7 odst. 3) 
 
Požadujeme vypustit, případně dopřesnit. 
 
Odůvodnění:  
Z navrženého znění není zřejmé jakým způsobem, případně s využitím 
jakých služeb bude SZR tuto povinnost zajišťovat. Dle architektury ISZR 
a kompozitních služeb IS sdílených služeb (eGON Service Bus) se tato 
povinnost předpokládá za samozřejmou funkcionalitu systému ZR i IS 
sdílených služeb. 

 
Jedná se o změnu legislativně technického 
charakteru, tudíž není důvod pro její vypuštění 
z předmětného návrhu. Uvedená povinnost Správy 
základních registrů je již součástí architektury 
informačního systému základních registrů 
a informačního systému sdílené služby. 
 

 19.8 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech 
(novelizačnímu bodu 26 - § 7a odst. 3) 
 
Požadujeme vypustit, případně dopřesnit. 
 
Odůvodnění:  
Z navrženého znění není zřejmé jakým způsobem, případně s využitím 
jakých služeb bude MV tuto povinnost zajišťovat. Dle architektury ISZR 
a kompozitních služeb IS sdílených služeb (eGON Service Bus se tato 
povinnost předpokládá za samozřejmou funkcionalitu systému ZR i IS 
sdílených služeb. 

Neakceptováno.  
 
Navrhovaná změna představuje obdobu 
stávajícího § 7 odst. 3. Uvedená povinnost je již 
součástí architektury informačního systému 
základních registrů a informačního systému 
sdílené služby.  
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla předmětná změna zákona o 
základních registrech přesunuta. 

 19.9 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech 
(novelizačnímu bodu 62 - § 51a) 
 
Požadujeme návrh upravit následovně: 
 
„§ 51a 
(1) Správce agendového informačního systému určí, že údaj vedený 
v agendovém informačním systému je referenčním údajem. 
(2) Správce agendového informačního systému postupuje podle odstavce 1, 
jestliže  
a) se jedná o údaj, který je do agendového informačního systému zapsán 
na základě jiné skutečnosti, než je zápis do informačního systému veřejné 

Neakceptováno.  
 
Na základě výsledků meziresortního 
připomínkového řízení bylo od možnosti 
„zreferenčnění údajů“ upuštěno. 
 
K tomuto předkladatel doplňuje, že status 
referenčního údaje pouze znamená, že orgán 
veřejné moci musí využívat přednostně tyto údaje 
a nepožadovat je po dotčených osobách. To však 
neznamená, že referenční údaje disponují nějakou 
vyšší správností než ostatní údaje vedené 
v informačních systémech veřejné správy. 
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správy, je nezbytný dle platné právní úpravy k výkonu dané agendy a je 
opakovaně využíván jak správcem agendy, tak i jiným oprávněným 
uživatelem, 
b) má možnost spolehlivě ověřit správnost údaje, má zavedený účinný 
mechanismus opravy nesprávného údaje a agendový informační systém 
poskytuje službu vyrozumívání o změně údaje a 
c) Ministerstvo vnitra zaujalo při posuzování podle odstavce 3 kladné 
stanovisko. 
(3) Ministerstvo vnitra posoudí na žádost správce agendového 
informačního systému, zda jsou splněny podmínky podle odstavce 2 
písm. b).  
(4) Vláda uloží správci agendového informačního systému, který je jí 
podřízen, aby vytvořil podmínky podle odstavce 2 písm. b) a postupoval 
podle odstavce 1.“. 
 
Odůvodnění:  
Navrhované znění, postavené na možnosti správce agendy vytváří nejen 
neodůvodněnou volnost, ale také různorodost přístupu jednotlivých správců 
agend. Námi navrhovaná úprava nejen zvýší transparentnost a standardizaci 
veřejné správy, ale zejména vytvoří tlak na urychlené řešení problematiky 
ostatních „nereferenčních údajů“ vedených v ISVS viz předchozí text. 

I pro nereferenční údaje platí presumpce 
správnosti (není smyslem informačních systémů 
veřejné správy, aby se v nich vedly nesprávné 
údaje). Referenčnost údaje tedy nikterak nesouvisí 
s reálnou správností údaje, s možností jej vůbec 
v informačním systému veřejné správy vést apod. 
 

 19.10 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech 
(novelizačnímu bodu 85 - § 56 odst. 5) 
 
Požadujeme upravit text takto: 
„Ministerstvo vnitra umožňuje přístup orgánů veřejné moci 
a  soukromoprávních uživatelů údajů, jejichž agendy byly 
registrovány, k referenčním údajům vedeným v základních registrech 
a agendových informačních systémech, a to v rozsahu registrovaných 
rolí nebo na základě souhlasu subjektu údajů“. 
 
Odůvodnění:  
Zákon o právu na digitální služby definuje právo na sdílení údajů nejen pro 
OVM, ale i soukromoprávní uživatele a to nejen na základě svěřených 
působností, ale také na základě souhlasu subjektu údajů se sdílením dat, 
která o něm stát vede. Tato systémová změna umožní posílit práva subjektu 

Neakceptováno.  
 
Zákonná úprava poskytování údajů (na rozdíl 
od využívání údajů orgány veřejné moci) 
na základě souhlasu subjektu údajů je obsažena de 
lege lata v § 9 odst. 5 zákona č. 365/2000 Sb. 
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údajů na maximální využívání digitálních služeb veřejné správy, ale také 
sdílení dat z propojeného datového fondu OVM pro všechny životní 
situace. Tedy jak pro OVM, tak i pro soukromoprávní uživatele jako jsou 
banky, pojišťovny, poskytovatelé služeb elektronických komunikací, 
dodavatelů služeb energií, tedy těch soukromoprávních uživatelů, kteří 
disponují bezpečnostními předpoklady pro efektivní a aktivní sdílení dat 
(jsou státem „certifikováni“ podle jiných právních předpisů) a jejichž služby 
občané řeší jako nejčastější životní situace. I prostřednictvím zapojení 
těchto subjektu do využívání sdílených dat zatraktivní digitální služby a 
dojde ke skokovému nárůstu uživatelů těchto služeb. Zároveň tato změna 
umožní „překonat“ zastaralou legislativu, která dosud sdílení dat brání. Tím 
se česká veřejná správa může opět vrátit na přední místa v EU. 

 19.11 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech 
(novelizačnímu bodu 1 - § 1) 
 
Požadujeme vložit nové ustanovení § 1 písm. a) které zní: 
„Zřizuje propojený datový fond orgánů veřejné moci, kterým se rozumí 
základní registry a v nich vedené referenční údaje a k základním 
registrům, prostřednictvím služeb ISZR a služeb IS sdílených služeb, 
připojené informační systémy veřejné správy a v nich vedené autoritativní 
údaje“. 
 
Odůvodnění:  
Dosavadní právní úprava nedefinuje propojený datový fond orgánů veřejné 
moci. Pro nezpochybnitelnost celé architektury, vzájemného propojení 
a využívání dat je definice naprosto nezbytná. 

Neakceptováno.  
 
Termín „propojený datový fond“ právní řád nezná, 
nezapadá do terminologie zákona č. 111/2009 Sb. 
a materiálně návrh úprav zákona č. 111/2009 Sb. 
vytvoření „propojeného datového fondu“ zavádí.  
 

 19.12 
K výše uvedeným částem 
 
Požadujeme uvést do souladu s účinností návrhu zákona o právu 
na digitální služby. 
 
Odůvodnění:  
Předkladatel počítá s účinností 1. ledna 2022, tedy minimálně 24 měsíců 
po nabytí účinnosti zákona o právu na digitální služby. Jakékoliv 

Vysvětleno. 
 
Aktuálně je účinnost navrhovaného zákona 
stanovena na 1. července 2022.  
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legislativní i nelegislativní opatření by mělo již respektovat cíle zákona 
o právu na digitální služby a přizpůsobit se jim, včetně lhůt pro úspěšnou 
implementaci. Návrhem vytvářený „odklad“ účinnosti obsažených opatření 
by tak de facto významně znemožnil vládě účinně a úspěšně dokončit 
proces zpracování a vydání Katalogu služeb a na něj navazujícího 
technického plánu přechodu na digitální služby. 

20. Národní bezpečnostní 
úřad 

20.1 
K čl. LXXV – změna zákona o informačních systémech veřejné správy 
 
Návrh zákona zavádí v části sedmdesáté druhé, která mění zákon 
č.  365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, termín „vyhrazený 
informační systém“, který zákon dále používá. Žádáme o nahrazení tohoto 
termínu jiným vhodnějším termínem, například „určený informační systém“ 
nebo „kvalifikovaný informační systém“.  
Termín „vyhrazený informační systém“ totiž vyvolává dojem, že se jedná 
o  informační systém, který nakládá s utajovanými informacemi ve stupni 
utajení „Vyhrazené“ podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, 
a který by měl být dle tohoto zákona certifikován Národním úřadem pro 
kybernetickou a informační bezpečnost. 

Akceptováno. 
 
Pojem „vyhrazený informační systém“ byl 
nahrazen pojmem „určený informační systém“. 
 
Připomínka byla zohledněna v zákoně o právu na 
digitální služby, do něhož byla navrhovaná změna 
zákona o informačních systémech veřejné správy 
přesunuta. 

 20.2 
Ke změně dosavadní legislativní koncepce využívání údajů 
ze základních registrů 
 
Národní bezpečnostní úřad bere na vědomí, že předložený návrh zákona 
vypouští ze speciálních zákonů úpravu využívání údajů z informačních 
systémů veřejné správy (část první až šestnáctá, osmnáctá až čtyřicátá šestá, 
čtyřicátá osmá až padesátá, padesátá třetí až šedesátá devátá, sedmdesátá 
třetí až sto desátá, sto třináctá až sto šestnáctá, sto osmnáctá až sto třicátá 
první, sto třicátá třetí až sto padesátá devátá). Není však zřejmé, proč se tato 
úprava nedotkla zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, který 
využívání údajů obsahuje v ustanovení § 138a. Žádáme tedy o vysvětlení 
tohoto opominutí, nebo začlenění úpravy § 138a do návrhu zákona tak, 
aby se jednalo o skutečně systémovou úpravu. 

Akceptováno. 
 
Novela zákona o ochraně utajovaných informací 
a o bezpečnostní způsobilosti byla včleněna 
do navrhovaného zákona. 
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21. Nejvyšší kontrolní 
úřad 

21.1 
K čl. XXVIII – změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu 
 
V návrhu novely zákona č. 166/1993 Sb., o  Nejvyšším kontrolním úřadu, 
ve znění pozdějších předpisů, se navrhuje zrušit ustanovení § 4a. V části 
důvodové zprávy k části osmnácté až čtyřicáté šesté (tedy včetně části 
dvacáté osmé) návrhu se uvádí, že: „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. ... Ustanovení o využívání údajů 
ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy 
se proto z příslušných zákonů vypouští.“.  
 
Formulace důvodové zprávy však nereflektuje skutečnost, že problematiky 
využívání údajů ze základních registrů se v ustanovení § 4a zákona 
č. 166/1993 Sb. týkají jen odstavce 1 až 3 a 5, zatímco podle odstavce 4 je 
Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (dále jen „NKÚ“) „umožněn pro výkon 
působnosti podle tohoto zákona přístup k datům z informačních systémů 
veřejné správy a k datům z informačního systému státní pokladny“. Jedná se 
o přímý dálkový přístup NKÚ k uvedeným datům. Z ustanovení je zřejmé, 
že přístup k těmto datům může NKÚ vyžadovat ve všech případech, které 
spadají do jeho působnosti, tedy nejen u již zahájených kontrol, ale i před 
vlastním zahájením výkonu kontroly, zejména pro přípravu plánu kontrolní 
činnosti, jakož i pro přípravu stanovisek podle ustanovení § 5 zákona 
č. 166/1993 Sb. o NKÚ. Zejména se jedná o zabezpečení přístupu NKÚ 
do Integrovaného informačního systému Státní pokladna (dále jen „IISSP“), 
a to do  části rozpočtového informačního systému (podle ustanovení § 3 
písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů), ve které jsou shromažďovány údaje 
o státním rozpočtu a jeho plnění. Navrhovanou úpravou by NKÚ již neměl 
ze zákona zajištěn přístup do IISSP, čímž by bylo ohroženo plnění jeho 
povinnosti kvalifikovaně a v termínu zpracovat stanovisko k návrhu 
státního závěrečného účtu nebo ke zprávě o vývoji ekonomiky a plnění 
státního rozpočtu. Rovněž by byla ztížena příprava plánu kontrolní činnosti 
NKÚ a stejně tak i činnost před vlastním zahájením výkonu kontroly.  
 
Zrušení ustanovení § 4a odst. 4 by zasáhlo i do vlastního procesu provádění 

Akceptováno v modifikované podobě. 
 
Novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu 
byla z navrhovaného zákona vypuštěna. 
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kontroly. Zákonem č. 78/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., 
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, bylo 
ustanovení § 21 písm. i) formulováno tak, že kontrolující jsou oprávněni 
„požadovat, aby kontrolované osoby ve stanovených lhůtách zajistily 
přístup k datům, která souvisí s předmětem kontroly a jsou uložena nebo 
zpracována v provozních informačních systémech kontrolované osoby, 
jakož i v dalších souborech a aplikacích, a která nejsou součástí 
informačních systémů veřejné správy.“. Tato formulace zohledňuje 
skutečnost, že přístup kontrolujících k datům z informačních systémů 
veřejné správy je již upraven v ustanovení § 4a odst. 4 zákona. 
 
Ustanovení § 4a odst. 4 proto požadujeme v zákoně č. 166/1993 Sb., 
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ze shora 
uvedených důvodů zachovat. Část dvacátou osmou, Změna zákona 
o Nejvyšším kontrolním úřadu, Čl. XXVIII návrhu zákona 
doporučujeme formulovat takto: 
 
„V zákoně č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona 
č. 331/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona 
č. 58/1995 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, 
vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona 
č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona 
č. 239/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 282/2002 Sb., zákona 
č. 179/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 23/2006 Sb., zákona 
č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona 
č. 239/2012 Sb., zákona č. 255/2012 Sb., zákona č. 78/2015 Sb., zákona 
č. 302/2016 Sb. a zákona č. 325/2017 Sb. se v § 4a odstavce 1 až 3 a 5 
zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 4. 

22. Nejvyšší soud 22.1 
Obecně 
 
Sdílení dat mezi orgány veřejné správy jsou provozovány ve specifikované 
podobě již nyní.  
Změna vedoucí ke zjednodušení možnosti sdílení dat (sjednocení 
stávajících IS a zajištění kompatibility) ve formě rozhraní, které umožní 
bezpečnou práci s daty v jasně stanoveném rozmezí, bude přínosná. 
K tomuto kroku povedou nutné úpravy, které bude potřeba provést 

Vysvětleno.  
 
Z pohledu předkladatele zákon č. 365/2000 Sb., 
o informačních systémech veřejné správy 
a o změně některých dalších zákonů, i zákon 
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 
(s navrhovanými úpravami), vymezují přesně 
odpovědnosti správců a provozovatelů dotčených 
informačních systémů. 
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na stranách správců (provozovatelů) stávajících informačních systémů.   
Na základě této legislativní změny, se může tato povinnost vztahovat 
i na informační systémy, u kterých dosud služba sdílených dat nebyla 
poskytována.  
Výsledek by měl být, vzhledem k finančním nákladům, zabezpečení dat 
jiný způsobem než je současný (pro čerpání dat – veřejnost), efektivní 
a také účelný,  
s přesným vymezením vztahů a odpovědnosti správců (provozovatelů) 
informačních systémů, popř. databází s daty, správci (provozovateli) služby 
pro sdílení dat. 

 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla novela zákona o základních 
registrech spočívající ve změně dosavadní 
legislativní koncepce využívání údajů ze 
základních registrů a agendových informačních 
systémů přesunuta. 

 22.2 
Obecně 
 
Návrh zákona usiluje, jak je uvedeno v předkládací zprávě, o modernizaci 
právního rámce regulujícího sdílení dat a o propojení „státních databází“, 
čímž bude umožněno sdílení dat v rámci veřejného sektoru i navenek. Tento 
návrh zákona se z pohledu efektivity a zlepšení přístupu k datům jeví jako 
přínosný a potřebný.  
 
Nejvyšší soud využívá (provádí tzv. lustraci) data z různých „státních 
databází“ v rámci svých pravomocí při rozhodovací činnosti, zejména 
využívá údaje o účastnících řízeních, to znamená, že nevytváří 
tzv. referenční údaje. S uvedeným účelem přistupuje nejčastěji 
do informačního systému základních registrů (dále jen „ISZR“), ale též 
do dalších agendových informačních systémů, jak v rámci resortu 
Ministerstva spravedlnosti ČR, např. do Rejstříku trestů, do Rejstříku 
zahájených exekucí, do Informačního systému evidence přestupků (ISEP), 
do Centrální evidence stíhaných osob (CESO), do Centrální evidence 
vězněných osob (CEVO) aj., tak do „neresortních“ registrů, 
např. do Registru silničních vozidel, do Centrálního registru řidičů, 
do Centrálního registru účtů aj. Do těchto informačních systémů přistupuje 
buď prostřednictvím informačního systému Nejvyššího soudu (ISNS), 
v němž Nejvyšší soud vykonává elektronickou spisovou službu (dále jen 
„eSSL“) v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„AZ“), nebo na základě správcem agendového informačního systému 
uděleného přístupového oprávnění přímo přes příslušný informační systém.  

Vysvětleno.  
 
Předmětným návrhem nedochází k věcné změně 
sdílení údajů mezi informačními systémy veřejné 
správy a už vůbec ne k zamezení dosavadního 
přístupu orgánů veřejné moci k údajům v jiných 
informačních systémech veřejné správy. Upravuje 
se rozšíření režimu referenčních údajů i na údaje 
vedené v některých agendových informačních 
systémech. 
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla novela zákona o základních 
registrech spočívající ve změně dosavadní 
legislativní koncepce využívání údajů ze 
základních registrů a agendových informačních 
systémů přesunuta. 
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Nejvyšší soud v souladu s § 4 AZ získané údaje eviduje ve jmenném 
rejstříku (seznam jmen), do kterého se data z ISZR automaticky při 
prováděné lustraci „přenesou“. Rozsah evidovaných údajů stanoví § 5 až 7 
AZ a vnitřní předpisy Nejvyššího soudu (např. kancelářský a spisový řád).  
 
V návrhu zákona postrádám, zda se počítá s propojením „státních databází“ 
na elektronické systémy spisové služby orgánů ve veřejném sektoru. Je 
nemyslitelné, aby zavedením centrálního „informačního systému 
sdílených služeb“ došlo ke zrušení již dlouhodobě zavedené 
funkcionality v informačním systému Nejvyššího soudu (ISNS), 
tj. propojení na ISZR a další agendové informační systémy, jakož 
i možnost přenesení údajů do eSSL. 

23. Nejvyšší státní 
zastupitelství 

23.1 
Obecně 
 
Předně je třeba uvést, že vítáme záměr umožňující širší elektronizaci orgánů 
veřejné moci, propojení státních databází a zefektivnění nákladů na jejich 
zřízení a provoz, potažmo pokus o zlepšení přístupu občanů k informacím 
o fungování veřejné správy a jí poskytovaných služeb. 
Za nepříliš vhodně zvolenou však považujeme koncepci registrace 
ohlášených agend na základě kladného stanoviska Ministerstva vnitra, 
případně na základě rozhodnutí vlády po vyžádání stanoviska od Úřadu pro 
ochranu osobních údajů. Vláda, jako vrcholný orgán výkonné moci, má 
svěřeny kompetence zásadního významu, za něž otázky rozsahu přístupu 
do základních registrů nebo do jiných agendových informačních systémů 
nepovažujeme a domníváme se, že vláda by mohla být danou činností 
zahlcena. Pokud jde o Úřad pro ochranu osobních údajů, právě ten by se 
nepochybně stal arbitrem, který by určoval rozsah, v jakém by jednotlivé 
orgány veřejné moci mohly přistupovat k údajům potřebným pro výkon 
svých kompetencí. V novelizovaných ustanoveních zákona č. 111/2009 Sb.,  
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, navíc nejsou uvedeny 
žádné lhůty, v nichž je Ministerstvo vnitra povinno registrovat agendu 
a orgán veřejné moci pro výkon agendy a není stanoven mechanismus 
pro situace, že by se tak (ve stanovených lhůtách) nestalo. Všechny tyto 
nedostatky mohou vést k tomu, že do doby, než budou odstraněny spory 
o rozsah evidovaných údajů nebo o rozsah přístupu konkrétních orgánů 
veřejné moci (včetně státních zastupitelství a soudů!) k těmto údajům, může 

Vysvětleno. 
 
Od původně navrhované úpravy, podle níž mohlo 
Ministerstvo vnitra shledat v ohlášení agendy 
požadovaný rozsah údajů vedených v základních 
registrech nebo agendových informačních 
systémech pro výkon agendy anebo rozsah 
oprávnění k přístupu k těmto údajům jako 
nedůvodný, bylo ustoupeno. Ministerstvo vnitra 
sice může shledat nedostatky v ohlášení agendy 
podle § 53, samotný rozsah požadovaných údajů 
či rozsah přístupu k těmto údajům však rozporovat 
nemůže. 
K výše uvedenému se bude moct vyjádřit správce 
základního registru nebo správce agendového 
informačního systému, do jehož základního 
registru/agendového informačního systému je 
požadován přístup, neboť zaujímá stanovisko 
k ohlášení agendy z hlediska způsobilosti 
základního registru nebo agendového 
informačního systému zpřístupnit požadované 
údaje pro výkon agendy a vhodnosti zpřístupnit 
požadované údaje pro výkon agendy. V případě, 
že správce základního registru nebo správce 
agendového informačního systému nezaujal 
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dojít k omezení či ochromení jejich činnosti. 
Jsme přesvědčeni, že princip nové právní úpravy by měl být postaven 
na pouhé registraci orgánů veřejné moci na základě jimi ohlášených agend 
a údajů, které pro výkon těchto agend potřebují, a to po jejich vlastním 
posouzení a bez dalšího přezkumu v průběhu registrace. Revize udělených 
oprávnění by pak mohla být realizována kdykoliv později, aniž by došlo 
k ochromení činnosti již registrovaného orgánu veřejné moci. 

kladné stanovisko právě s ohledem na výčet údajů 
vedený v základním registru nebo agendovém 
informačním systému, které ohlašovatel agendy 
požaduje zpřístupnit pro výkon agendy, nebo 
rozsah oprávnění k přístupu k těmto údajům, který 
ohlašovatel požaduje, a jedná-li se o správce 
základního registru nebo správce agendového 
informačního systému podřízeného vládě, určí 
vláda pouze takový výčet údajů nebo rozsah 
oprávnění, které jsou potřebné k výkonu agendy. 
Současně však vláda dbá, aby výčet údajů nebo 
rozsah oprávnění umožnil efektivní výkon agendy 
a minimalizoval potřebu poskytování těchto údajů 
subjekty, které nejsou orgánem veřejné moci. 
Ministerstvo vnitra zprostředkuje vládě stanovisko 
Úřadu pro ochranu osobních údajů k části rozsahu 
údajů nebo rozsahu oprávnění, která je sporná. 
Rozhodující autoritou tedy bude vláda. V této 
souvislosti poukazuje Ministerstvo vnitra na 
podobné uspořádání v případě rozhodování o 
vytváření informačních systémů veřejné správy 
v zákonu č. 365/2000 Sb. Předkladatel má 
současně s ohledem na zkušenosti z aplikace právě 
uvedeného institutu za to, že reálně vláda nebude 
příliš zatěžována nutností autoritativně rozhodovat 
o množině využívaných údajů. 
 
Pokud jde o stanovení lhůty pro registraci agendy 
ze strany Ministerstva vnitra, tento požadavek 
nelze naplnit, neboť před registrací prochází 
agenda procesem schvalování ze strany 
jednotlivých správců základních registrů 
a agendových informačních systémů. Ministerstvo 
vnitra nemá kromě metodického vedení 
k dispozici žádný nástroj, kterým by mohlo přimět 
správce konat v případě jeho nečinnosti. 
 
Předkladatel nesdílí obavu připomínkového místa, 
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že by mohlo nastat ochromení činnosti orgánu 
veřejné moci, který požaduje pro výkon své 
agendy využívat údaje ze základních registrů 
či agendových informačních systémů. V případě, 
že tento orgán veřejné moci přistupuje k určité 
množině údajů vedených v základních registrech 
či agendových informačních systémech již nyní, 
bude mu stávající rozsah údajů zachován 
i po přijetí navrhované úpravy – vizte přechodná 
ustanovení k zákonu o základních registrech (bod 
1). Bude-li však chtít orgán veřejné moci stávající 
rozsah využívaných údajů modifikovat, pak bude 
nutné podstoupení procesu podle navrhovaného 
§ 54 zákona o základních registrech. Předkladatel 
se však nedomnívá, že by se mělo jednat 
o zdlouhavější proces než ten, který musí orgán 
veřejné moci podstupovat v současné době 
(tj. celý legislativní proces) tehdy, chce-li změnit 
rozsah využívaných údajů.    
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla novela zákona o základních 
registrech spočívající ve změně dosavadní 
legislativní koncepce využívání údajů ze 
základních registrů a agendových informačních 
systémů přesunuta. 

 23.2 
K čl. XXX – změna zákona o státním zastupitelství 
 
V předkládaném návrhu je počítáno s tím, že se § 12j zákona č. 283/1993 
Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon 
o státním zastupitelství“), včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3a, 
zrušuje.  
 
V této souvislosti je třeba upozornit, že v současnosti je v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu České republiky projednáván vládní návrh zákona, 
kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění 

Vysvětleno. 
 
Z navržené novely zákona o státním zastupitelství 
(obsažené ve sněmovním tisku 337/0) vyplývá, 
že Úřad evropského veřejného žalobce bude 
oprávněn přistupovat ke stejnému rozsahu údajů 
vedených v základním registru obyvatel 
a příslušných agendových informačních 
systémech, k jakému je oprávněno přistupovat 
státní zastupitelství. Bude-li předmětná novela 
přijata dříve než navrhovaný zákon, uplatní se 
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pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní 
tisk 337/0).  
 
Z důvodové zprávy vyplývá, že dne 20. listopadu 2017 vstoupilo v platnost 
nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí 
posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. 
I když je nařízení přímo aplikovatelným právním předpisem, je třeba 
zabezpečit, aby evropští pověření žalobci měli možnost získat veškeré 
relevantní informace uložené ve vnitrostátních databázích pro vyšetřování 
trestných činů a v databázích donucovacích orgánů, jakož i v dalších 
příslušných rejstřících orgánů veřejné moci, a to za stejných podmínek, jaké 
se v podobných případech uplatňují podle vnitrostátního práva (čl. 43 
nařízení), což si vzhledem ke způsobu, jakým je v českém právním řádu 
řešen přístup k informacím obsaženým v jednotlivých databázích 
a registrech, vyžádá změnu právní úpravy. Tato oprávnění evropských 
pověřených žalobců mají být realizována právě prostřednictvím 
novelizovaného § 12j zákona o státním zastupitelství, který by však měl být 
v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci zrušen. 
 
Vzhledem ke specifickému postavení evropských pověřených žalobců je 
potřeba legislativní proces koordinovat a zajistit, aby měli odpovídající 
přístup do vnitrostátních základních registrů nebo do jiných agendových 
informačních systémů, případně vysvětlit v důvodové zprávě, jak je tato 
problematika právně ošetřena. 

vůči Úřadu evropského veřejného žalobce bod 1 
přechodných ustanovení k zákonu o základních 
registrech, tj. jeho oprávnění využívat údaje 
vedené v základním registru obyvatel 
a příslušných agendových informačních systémech 
bude zachováno (i přesto, že § 12j bude ze zákona 
o státním zastupitelství vypuštěn). 
 
I po zrušení § 12j zákona o státním zastupitelství 
se bude na Úřad evropského veřejného žalobce 
vztahovat navrhovaný obecný § 34d odst. 2 
(„Úřad evropského veřejného žalobce je pro 
výkon své působnosti oprávněn získávat 
informace z rejstříků, registrů, evidencí, databází 
a seznamů ve stejném rozsahu a stejným 
způsobem, jako je získává státní zástupce 
pro účely trestního řízení“.). Návrh vypořádání byl 
konzultován s Ministerstvem spravedlnosti, které 
za dostačující považuje zachování navrhovaného 
§ 34d odst. 2. 
 

 23.3 
K čl. CLIV – změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci 
ve věcech trestních 
 
V předkládaném návrhu je počítáno s tím, že se § 29 odst. 3 a 4 zákona 
č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, 
ve znění pozdějších předpisů, zrušují.  
 
I když ode dne 12. 12. 2019 bude použitelné nařízení Evropského 
Parlamentu a Rady (EU) 2017/1939 ze dne 14. listopadu 2018, o Agentuře 
Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) 

Vysvětleno. 
 
Předkladatel má za to, že v případě národního 
člena Eurojustu lze aplikovat nové legislativně-
technické aranžmá stejně jako v případě ostatních 
státních orgánů. Do doby, než nastane potřeba 
změny rozsahu údajů, bude postupováno v souladu 
s čl. CXXXVIII bod 1 (přechodná ustanovení), 
tj. zůstane zachován stejný rozsah údajů a tyto 
bude možno využívat za stejných (technických) 
podmínek (na základě připomínky Ministerstva 
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a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2002/187/SVV, které v článku 9 
upravuje přístup národních členů Eurojustu k národním rejstříkům 
a informacím v nich obsaženým, vzhledem k obecnosti této úpravy 
a s přihlédnutím ke specifickému postavení národního člena Eurojustu 
považujeme za nezbytné, aby v rámci změn prováděných v souvislosti 
s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, byla tato významná 
problematika upravena a dostatečným způsobem vysvětlena. 

financí bude ustanovení v tomto směru doplněno). 
Poté bude potřeba provést změnu registrace 
příslušné agendy (agenda A1961) tkvící 
v modifikaci požadovaných údajů podle pravidel, 
která přináší předmětný návrh (s ohledem na dikci 
§ 29 odst. 3 zákona č. 104/2013 Sb. tato potřeba 
nastane až při změně obsahu příslušných 
informačních systémů veřejné správy). 
 
Na základě připomínky Ministerstva spravedlnosti 
bude nicméně zákon o mezinárodní justiční 
spolupráci ve věcech trestních doplněn 
následovně: 
 
1. V § 29 odstavec 3 zní: 
„(3) Národní člen Eurojustu je pro účely plnění 
úkolů v Eurojustu oprávněn získávat informace 
ze základních registrů a agendových informačních 
systémů ve stejném rozsahu a stejným způsobem, 
jako je získává státní zástupce pro účely trestního 
řízení.“. 
 
2. V § 29 se odstavec 4 zrušuje. 
 
K bodu 1 přechodných ustanovení předkladatel 
doplňuje: 
Připomínka byla zohledněna v zákoně o právu 
na digitální služby, do něhož byla novela zákona o 
základních registrech spočívající ve změně 
dosavadní legislativní koncepce využívání údajů 
ze základních registrů a agendových informačních 
systémů přesunuta. Bod 1 přechodných ustanovení 
zní: 
„Orgán veřejné moci, který byl přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona oprávněn k přístupu 
k údajům vedeným v základních registrech nebo 
agendových informačních systémech, je ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona až do dne, kdy 
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bude rozsah přístupu změněn postupem podle § 54 
odst. 7 zákona č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech, ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, oprávněn k přístupu 
k údajům vedeným v základních registrech nebo 
agendových informačních systémech v rozsahu 
a za podmínek, v jakém byl oprávněn k přístupu 
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 

24. Notářská komora 
České republiky 

24.1 
Obecně ke změně koncepce vedení rozsahu údajů a subjektů 
 
Notářská komora ČR nepokládá navrhovanou změnu koncepce ve vedení 
rozsahu využívaných údajů či rozsahu oprávnění pro orgány veřejné moci 
za vhodnou a požaduje ponechat stávající stav. 
 
Odůvodnění: 
V současné době je postaveno najisto, a to výslovným uvedením v právních 
předpisech, kdo a které údaje může z informačních systémů využívat. Tento 
způsob, tj. výslovné uvedení v zákoně, souvisí jednak zásadně s nezbytnou 
ochranou osobních údajů, včetně údajů citlivých, kdy se každý může 
seznámit po publikaci ve Sbírce zákonů, jaké (zejm. osobní) údaje o něm 
mohu být komu poskytnuty a za jakým účelem. Dále je třeba vzít v potaz, 
že každá změna v rozsahu či subjektech podléhá meziresortnímu 
připomínkovému řízení, kdy se umožňuje všem dotčeným subjektům 
uplatnit a projednat k návrhu připomínky a návrh podléhá samozřejmě dále 
schválení zákonodárným sborem. Současně je třeba vzít v úvahu ústavně-
právní aspekt, kdy orgány veřejné moci mohou činiti pouze to, co je 
právními předpisy výslovně umožněno (tedy využívat údaje v daném 
rozsahu) a nemohou činit nic nad rámec těchto pravomocí.  
Současné znění ZZR - § 54 odst. 5 pak umožňovalo Ministerstvu vnitra 
odstranit společně s ohlašovatelem agendy nedostatky v agendě ohlášené 
k registraci, avšak výslovná právní úprava využívání údajů, na niž bylo 
možno se najisto odkázat z obou stran „sporu“, prakticky neumožnila 
možnost jakéhokoli excesu ve správním uvážení. 
U navrhované úpravy dochází de facto k anonymizaci informací o tom, jaké 
orgány veřejné moci mohou na základě jakého zvláštního právního předpisu 
využívat jaké údaje. 

Vysvětleno. 
 
Předkladatel si je vědom faktu, že změna 
dosavadní praxe ve vztahu k právnímu titulu 
pro využívání údajů z informačních systémů 
veřejné správy nastoluje určité právní otázky. 
Nedomnívá se však, že dosavadní právní aranžmá 
tkvící v zakotvení výčtu konkrétních údajů, které 
mohou orgány veřejné moci pro výkon své 
působnosti čerpat z informačních systémů veřejné 
správy, v zákonech, je jediné možné. V první řadě 
poukazuje na fakt, že srovnání s právními 
úpravami využívání údajů z veřejnoprávních 
databází v jiných členských státech EU, respektive 
členských státech Rady Evropy ukazuje, 
že dosavadní aranžmá je ojedinělé. Dále 
upozorňuje, že zakotvení výčtu údajů, které 
mohou orgány veřejné moci pro výkon své 
působnosti při výkonu konkrétní agendy čerpat 
z informačních systémů veřejné správy, 
v zákonech, nelze zaměňovat s vymezením 
množiny údajů, které mohou orgány veřejné moci 
při výkonu působnosti v rámci konkrétní agendy 
zpracovávat. Ona „čerpací“ ustanovení „pouze“ 
zakládají oprávnění využívat konkrétní obsah 
konkrétních informačních systémů veřejné správy 
(při předchozí legislativní praxi šlo o příkazy 
správci konkrétního informačního systému veřejné 
správy poskytnout příslušné penzum údajů). 
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Dále může podle našeho názoru docházet k nepřiměřeně velkému 
správnímu uvážení při registraci agendy, resp. její změny ze strany 
Ministerstva vnitra. Lze předpokládat, že formulářový návrh na změny 
agendy nebude z povahy věci nikdy tak odůvodněn, jak v případě, kdy by 
se jednalo o změnu zákonné úpravy, kde je nezbytná důvodová zpráva, 
resp. RIA. Pokud např. ohlašovatel agendy zaregistruje změnu agendy, 
spočívající např. v rozšíření využívaných údajů či rozšíření subjektů, kteří 
mohou údaje využívat, budou úředníci Ministerstva vnitra, přezkoumávat 
dotčené zvláštní právní předpisy a posuzovat oprávněnost využití „nového 
údaje“ (tedy de facto provádět činnost, kterou by za stávajícího stavu činili 
dotčené subjekty v rámci meziresortu a Parlament)? V „odvolacím řízení“ 
(postup podle navrhovaného § 54 odst. 6 a 7 ZZR) by se pak totéž týkalo 
vlády nebo Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
Dále je třeba upozornit na v důvodové zprávě nikterak zdůvodněnou 
dvojkolejnost, kdy u orgánů veřejné moci se nově navrhuje položková 
skladba údajů a okruh subjektů v právním předpise nevést, zatímco 
u soukromoprávních uživatelů údajů by měl zůstat zachován dosavadní 
model. 

Nejsou však zdrojem „celkového“ oprávnění 
zpracovávat při výkonu konkrétní agendy 
konkrétní údaje. Toto „celkové“ oprávnění je 
legislativně-technicky vždy vyjádřeno kombinací 
obecněji i konkrétněji vymezených množin údajů 
poskytovaných různými subjekty participujícími 
na výkonu agend či výkonem těchto agend 
dotčených (účastníci řízení, dotčené osoby, 
dotčené orgány apod.). Obvykle konkrétněji jsou 
tak vymezeny údaje požadované po podatelích, 
obecněji pak po účastnících řízení či dotčených 
osobách. Příkladmo lze poukázat např. na § 101d 
odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., v němž jsou údaje 
požadované po plátcích vymezeny relativně 
konkrétně, leč druhově a nikoliv tak konkrétně, 
jako v případě „čerpacích“ ustanovení, nebo 
na ustanovení zákona č. 280/2009 Sb. upravující 
poskytování informací správci daně, v nichž jsou 
údaje, které mají být poskytovány, uváděny 
obvykle velmi obecně (srovnejte např. § 57 
odst. 1) s korektivem, že správce daně je vyžaduje 
v rozsahu nezbytném pro správu daní. 
Předkladatel však neidentifikoval právní předpis, 
ve kterém by „celkové“ oprávnění zpracovávat 
pro výkon dané agendy určitou množinu údajů 
bylo řešeno výčtem konkrétních údajů.  To ovšem 
podle předkladatele znamená, že i množinu údajů, 
které mohou orgány veřejné moci pro výkon své 
působnosti v rámci konkrétní agendy čerpat 
z informačních systémů veřejné správy, lze 
stanovit jiným způsobem než výčtem konkrétních 
údajů. V opačném případě by se muselo do většiny 
„agendových“ i procesních zákonů výrazně 
zasáhnout – mj. by bylo problematické i již 
zmiňované pravidlo o poskytování údajů 
potřebných pro správu daně orgány veřejné moci 
obsažené v § 57 odst. 1, resp. § 58 odst. 1 zákona 
č. 280/2009 Sb. Jestliže však není z hlediska 
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ústavního pořádku problémem, že „celkové“ 
oprávnění zpracovávat pro výkon dané agendy 
určitou množinu údajů je legislativně-technicky 
řešeno jinak než výčtem konkrétních údajů, pak 
při stejné logice nemůže být jediným ústavně-
právně nekonfliktním řešením oprávnění využívat 
údaje pro výkon působnosti v dané agendě 
provedené z legislativně-technického hlediska 
výčtem konkrétních údajů. Stejně tak by nemělo 
být z hlediska dělby moci ústavně nekonformním 
řešení tkvící ve svěření rozhodování o tom, jaké 
konkrétní údaje z informačního systému veřejné 
správy jeden orgán veřejné moci poskytne 
k výkonu jeho působnosti v konkrétní agendě 
jinému orgánu veřejné moci, moci výkonné. 
Jestliže nyní postačuje v případě poskytování 
údajů správci daně ingerence zákonodárce 
v podobě obecného pravidla, že orgány veřejné 
moci poskytují správci daně všechny údaje 
nezbytně potřebné pro správu daně, a bližší určení 
rozsahu požadovaných údajů zákonodárce 
ponechává na moci výkonné (na konkrétním 
správci daně a konkrétním poskytujícím orgánu 
veřejné moci), pak i pokud jde o poskytování 
údajů z informačních systémů veřejné správy plně 
postačí, když zákonodárce stanoví v zákoně 
č. 111/2009 Sb. pro ohlašovatele agendy, 
registrujícího agendu i pro konkrétní využívající 
orgán veřejné moci ten limit, že ohlašovatel 
agendy může požadovat a registrující agendy 
zaregistrovat množinu využívaných údajů 
obsahující pouze ty údaje, které jsou k výkonu 
agendy potřeba; současně však oba mají přihlížet 
k efektivitě výkonu agendy a požadavku na co 
nejmenší zatěžování extraneů, a využívající orgán 
veřejné moci může v konkrétním případě použít 
z této množiny pouze ty údaje, které jsou potřeba 
pro řešení konkrétního případu. Ostatně i Úřad pro 
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ochranu osobních údajů ve svém stanovisku 
konstatuje, že ani výčet údajů, které mohou orgány 
veřejné moci využívat z informačních systémů 
veřejné správy, v zákoně nelegitimizuje jejich 
skutečnou potřebnost pro zpracování. 
Pokud jde o obavy připomínkového místa 
z eventuálního posunu od transparentního 
a legislativního procesu vzniku úpravy završeného 
rozhodnutím suverénního zákonodárce k fakticky 
internímu procesu uvnitř moci výkonné, 
předkladatel poukazuje na fakt, že zákonodárce 
reálně rozhoduje o využívání údajů z několika 
desítek informačních systémů veřejné správy 
(většinou ve správě Ministerstva vnitra) 
z přibližně 4 300 informačních systémů veřejné 
správy. Ty ostatní jsou, podobně jako databáze 
vedené v listinné podobě a spisy, vytěžovány 
orgány veřejné moci výlučně na základě obecných 
ustanovení procesních a „agendových“ zákonů 
upravujících součinnost, poskytování informací 
apod., tj. bez reálné sankce zákonodárce. Stěžejní 
roli při kontrole využívání údajů u většiny 
informačních zdrojů tak zaujímá nikoliv 
zákonodárce, nýbrž subjekt údajů, a protože gros 
údajů jsou údaje osobní, též Úřad pro ochranu 
osobních údajů. Ostatně i u informačních systémů 
veřejné správy, jejichž využívání je upraveno 
právními předpisy, leží tíže kontroly 
nad skutečným využíváním údajů mimo sféru 
legislatury. Zkušenost předkladatele ukazuje, že 
„čerpací“ ustanovení leží mimo hlavní sféru 
pozornosti zákonodárce a jejich obsah je reálně 
výsledkem negociací mezi gestorem agendy, 
pro jejíž výkon mají být údaje z informačních 
systémů veřejné správy využívány, gestorem 
agendy, pro niž se informační systém veřejné 
správy primárně vytváří, eventuálně Úřadem 
pro ochranu osobních údajů. Předkladatel má 
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za to, že i z hlediska zájmů subjektů údajů hraje 
prim konkrétní využití konkrétních osobních údajů 
konkrétním orgánem veřejné moci v konkrétní 
věci a možnost jeho efektivní kontroly než 
možnost ovlivnit přes své volené zástupce obvykle 
velmi široké vymezení množiny údajů, které lze 
z informačních systémů veřejné správy využít 
pro výkon působnosti v dané agendě (nadto 
relativizovaného faktem, že gros údajů je stejně 
získáváno, jak již bylo opakovaně uváděno, 
na základě obecných ustanovení zákonů 
o  součinnosti, poskytování informací apod.). 
Předkladatel se současně nedomnívá, že by došlo 
k relevantnímu snížení standardů ochrany 
osobních údajů, resp. soukromí subjektu údajů. 
Stávající legislativně-technické konstrukce 
„čerpacích“ ustanovení stojí na třech pravidlech, 
a to pravidlu využití pouze těch údajů z množiny 
využitelných údajů, které jsou potřeba k plnění 
konkrétního úkolu, pravidla priority využití údajů 
ze základních registrů před týmiž údaji 
obsaženými v agendových informačních 
systémech a konečně vlastního vymezení množiny 
čerpatelných údajů. Z hlediska ochrany osobních 
údajů, resp. ochrany soukromí hraje prim první 
z uvedených pravidel. Vlastní vymezení množiny 
čerpatelných údajů hraje v ochraně osobních údajů 
roli sekundární a samo o sobě není příliš s to 
ochranu zajistit. Pravidlo využití pouze těch údajů 
z množiny využitelných údajů, které jsou potřeba 
k plnění konkrétního úkolu (a pravidlo priority 
využití údajů ze základních registrů před týmiž 
údaji obsaženými v agendových informačních 
systémech) však zůstane nadále zachováno 
na zákonné úrovni (bude koncentrováno v zákoně 
č. 111/2009 Sb.), k posunu na podzákonnou 
úroveň dojde pouze ve vztahu k vymezení 
množiny čerpatelných údajů. Při něm však budou 
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všichni participanti limitováni pravidlem 
stanoveným zákonodárcem, že lze stanovit pouze 
takovou množinu čerpatelných údajů, které jsou 
k výkonu agendy potřebné.  
Od původně navrhované úpravy, podle níž mohlo 
Ministerstvo vnitra shledat v ohlášení agendy 
požadovaný rozsah údajů vedených v základních 
registrech nebo agendových informačních 
systémech pro výkon agendy anebo rozsah 
oprávnění k přístupu k těmto údajům jako 
nedůvodný, bylo ustoupeno. Ministerstvo vnitra 
sice může shledat nedostatky v ohlášení agendy 
podle § 53, samotný rozsah požadovaných údajů 
či rozsah přístupu k těmto údajům však rozporovat 
nemůže. 
K výše uvedenému se bude moct vyjádřit správce 
základního registru nebo správce agendového 
informačního systému, do jehož základního 
registru/agendového informačního systému je 
požadován přístup, neboť zaujímá stanovisko 
k ohlášení agendy z hlediska způsobilosti 
základního registru nebo agendového 
informačního systému zpřístupnit požadované 
údaje pro výkon agendy a vhodnosti zpřístupnit 
požadované údaje pro výkon agendy. V případě, 
že správce základního registru nebo správce 
agendového informačního systému nezaujal 
kladné stanovisko právě s ohledem na výčet údajů 
vedený v základním registru nebo agendovém 
informačním systému, které ohlašovatel agendy 
požaduje zpřístupnit pro výkon agendy, nebo 
rozsah oprávnění k přístupu k těmto údajům, který 
ohlašovatel požaduje, a jedná-li se o správce 
základního registru nebo správce agendového 
informačního systému podřízeného vládě, určí 
vláda pouze takový výčet údajů nebo rozsah 
oprávnění, které jsou potřebné k výkonu agendy. 
Současně však vláda dbá, aby výčet údajů nebo 
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rozsah oprávnění umožnil efektivní výkon agendy 
a minimalizoval potřebu poskytování těchto údajů 
subjekty, které nejsou orgánem veřejné moci. 
Ministerstvo vnitra zprostředkuje vládě stanovisko 
Úřadu pro ochranu osobních údajů k části rozsahu 
údajů nebo rozsahu oprávnění, která je sporná. 
Rozhodující autoritou tedy bude vláda. V této 
souvislosti poukazuje Ministerstvo vnitra 
na podobné uspořádání v případě rozhodování 
o vytváření informačních systémů veřejné správy 
v zákonu č. 365/2000 Sb. Předkladatel má 
současně s ohledem na zkušenosti z aplikace právě 
uvedeného institutu za to, že reálně vláda nebude 
příliš zatěžována nutností autoritativně rozhodovat 
o množině využívaných údajů. 
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla novela zákona o základních 
registrech spočívající ve změně dosavadní 
legislativní koncepce využívání údajů ze 
základních registrů a agendových informačních 
systémů přesunuta. 

 24.2 
K čl. CXXI – změna zákona o ověřování  
 
Notářská komora ČR nepokládá navrhovanou úpravu zákona o ověřování, 
podle níž lze legalizovat jakýkoli elektronický podpis za vhodnou, 
a navrhuje, aby bylo možno elektronicky ověřit uznávaný elektronický 
podpis. V tomto smyslu navrhuje přepracování materiálu. 
 
Odůvodnění: 
Z navrhovaného znění (v zásadě se toliko navrhuje nahradit slovo listina 
slovem dokument) vyplývá, že by bylo možné ověřit v zásadě jakýkoli 
elektronický podpis, takovýmto podpisem pak může být cokoli, co má 
elektronickou podobu a co někdo použije jako svůj podpis. Při takto 
širokém pojetí by však bylo možné legalizovat například text „Jan Novák“ 
ve word-dokumentu, případně „J.N.“ či „J.“ nebo „H.“ (Honza), případně 

Vysvětleno. 
 
Připomínka byla dále řešena v zákoně o právu 
na digitální služby, do něhož byla novela zákona 
o ověřování přesunuta. 
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jakýkoli pseudonym, značku či obrázek, neboť to vše je elektronickým 
podpisem, který mohou mezi sebou účastníci soukromoprávních vztahů 
používat.  
Ve smyslu čl. 25 odst. 2 nařízení (EU) 910/2014 o elektronické identifikaci 
a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu 
(eIDAS) má účinky vlastnoručního podpisu kvalifikovaný elektronický 
podpis. Podle vnitrostátního předpisu, § 6 zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách  vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, lze použít 
při právním jednání vůči veřejnoprávnímu podepisujícímu nebo jiné osobně 
v souvislosti s výkonem jejich působnosti uznávaný elektronický podpis, 
přičemž tím se rozumí elektronický podpis založený na kvalifikovaném 
certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis. 
Pokud zákon přiznává ověřenému podpisu určité kvalifikované účinky 
oproti podpisu „obyčejnému“ - vlastnoručnímu, respektive stanoví pro která 
právní jednání či jiné situace je použití ověřeného podpisu povinné, jedná se 
o úkony či situace, kdy subjekty jednají vůči orgánu veřejné moci. 
S ohledem na právní úpravu, stanovenou eIDAS a zákonem o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce se tedy jeví jako nezbytné, 
aby bylo možné legalizovat uznávaný elektronický podpis. 
Pokud jest vůlí účastníků v soukromoprávní sféře zvýšit důvěryhodnost 
vzájemného právního jednání užitím ověřených podpisů, ač to žádný právní 
předpis nevyžaduje, pak je rovněž na místě předpokládat, že ke zvýšení 
důvěry je nezbytné, aby v případě elektronických podpisů nebyly užity 
prosté elektronické podpisy, u nichž není vůbec zjevné, jaké osobě, kdy 
a kým byly vydány a které nemusí být vůbec založeny na certifikátech 
a kryptografických technikách, ale právě takové podpisy, kterými jinak 
mohou jednat vůči veřejné správě.  
Jestliže je někomu vydání kvalifikovaný elektronický podpis, pak tato 
osoba má zákonem stanoveno, jak s takovým podpisem má nakládat, jak jej 
chránit. V případě prostého podpisu např. asistentka ředitele Nováka napíše 
slova „Jan Novák“ - není zde jakákoli možnost zjistit, kdo podpis vůbec 
učinil. Pokud připustíme ověření uznávaného, pak ze zákona by mělo 
plynout, že takový podpis nelze ověřit, pokud osoba, které byl vydán, není 
totožná s osobou, která tvrdí, že jím dokument podepsala. Mohlo by se 
jinak stát, že podpis vydaný Janu Novákovi bude za svůj elektronický 
podpis používat a uznávat Karel Vopička. 

 24.3 Akceptováno v modifikované podobě. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK5H45D7)



124 
 

K výslovnému označení subjektů za orgány veřejné moci 
 
V případě, že nebude přijata připomínka č. 1, navrhuje se: 
 
1. Nadpis části sto šedesáté zní: „SPOLEČNÁ A ZRUŠOVACÍ 

USTANOVENÍ“. 
2. V části sto šedesáté se vkládá nový čl. CLXVI, který zní: 

„Čl. CLXVI 
Společná ustanovení 

Využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů 
subjekty, oprávněnými údaje využívat ke dni účinnosti tohoto zákona 
na základě právních předpisů v části první až části sto padesáté deváté 
tohoto zákona, se považuje za využívání údajů ze základních registrů 
a agendových informačních systémů orgány veřejné moci.“. 
Stávající čl. CLXVI se nově označuje jako čl. CLXVII. 
3. Nadpis čl. CLXVII zní: „Zrušovací ustanovení“. 
 
Odůvodnění: 
V současné chvíli vyplývá toliko ze samotné podstaty fungování systému 
základních registrů a agendových informačních systémů (a z důvodové 
zprávy), že subjekty, jejichž oprávnění využívat údaje se navrhují 
v zákonných úpravách zrušit, jsou orgány veřejné moci. Za situace, kdy 
u soukromoprávních uživatelů údajů se současně navrhuje zachovat 
dosavadní „výčtový-zákonný“ režim, považujeme za potřebné současně 
najisto stanovit, že subjekty, jejichž zákonné oprávnění k využívání údajů 
ze základních registrů a agendových informačních systémů je návrhem 
zrušováno, jsou orgány veřejné moci, resp. že využívání údajů je výkonem 
veřejné moci.  Toto „pevné“ zakotvení považujeme za žádoucí i z důvodu, 
že role notáře jako orgánu veřejné moci je do jisté míry relativizována 
evropskou judikaturou (rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 
15.3.2018 ve věci C-575/16). 

 
V definici orgánu veřejné moci budou výslovně 
uvedeni notáři a soudní exekutoři, a to s ohledem 
na usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. 
Komp 2/2018-49 ze dne 20. března 2019, v němž 
Nejvyšší správní soud judikoval, že činnost 
soudního exekutora nelze považovat za výkon 
veřejné správy, nýbrž za výkon moci soudní. 
 
Předkladatel přetransformuje čl. CXXXVIII bod 1 
(přechodná ustanovení) v samostatnou část 
předmětného návrhu. 
 
Připomínka byla zohledněna v zákoně o právu 
na digitální služby, do něhož byla novela zákona o 
základních registrech spočívající ve změně 
dosavadní legislativní koncepce využívání údajů 
ze základních registrů a agendových informačních 
systémů přesunuta. 
Bod 1 přechodných ustanovení je nyní definován 
následovně: 
„Orgán veřejné moci, který byl přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona oprávněn k přístupu 
k  údajům vedeným v základních registrech nebo 
agendových informačních systémech, je ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona až do dne, kdy 
bude rozsah přístupu změněn postupem podle § 54 
odst. 7 zákona č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech, ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, oprávněn k přístupu 
k údajům vedeným v základních registrech nebo 
agendových informačních systémech v rozsahu 
a za podmínek, v jakém byl oprávněn k přístupu 
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“.      

25. Státní úřad 
pro jadernou bezpečnost 

25.1 
K čl. LXXV – změna zákona o informačních systémech veřejné správy 
[§ 2 písm. u)] 

Vysvětleno. 
 

Předložený návrh zákona má jako jeden z cílů 
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Navrhujeme zvýšit částku uvedenou v definičním znaku pod bodem 1 
alespoň na 5 000 000 Kč nebo na jinou sumu, která nebude způsobovat 
nadměrnou byrokratickou zátěž spojenou s pořizováním či úpravami 
informačních systémů veřejné správy. 
 
Odůvodnění: 
Navržená úprava významně rozšiřuje okruh informačních systémů, u nichž 
bude nutno splnit informační povinnosti vůči Ministerstvu vnitra 
a související administrativní kroky. Taková změna bude pro orgány veřejné 
správy zatěžující. Oproti stávajícímu stavu, kdy se předkládají návrhy 
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, navržená změna znamená, 
že vyjádření ministerstva budou podléhat i relativně marginální úpravy nebo 
malé informační systémy. 
Pro orgán veřejné správy bude nová úprava znamenat nárůst administrativy 
a souvisejících nákladů a dále bude docházet k prodloužení celého procesu 
pořízení či technického zhodnocení infomačního systému, neboť bude nutné 
čekat na stanovisko ministerstva. Z návrhu nejsou zřejmé procesní detaily 
celé agendy informování a schvalování, např. související lhůty. 
Značný nárůst administrativy lze očekávat i na straně Ministerstva vnitra, 
přičemž odůvodnění na str. 26 a násl. (ale i jinde) postrádá adekvátní 
posouzení pravděpodobného rozsahu nových činností a jejich 
administrativní, technické a finanční náročnosti. 
Přestože si je SÚJB vědom potřeby centrálního řízení v oblasti 
informačních systémů veřejné správy, toto řízení by nemělo být na úkor 
efektivity výkonu veřejné správy. V případě menších projektů s nižšími 
náklady se navržené opatření jeví být příliš striktní, s převažujícími 
nevýhodami. 

poskytnout zákonný rámec pro naplnění 
Informační koncepce České republiky schválené 
vládou v roce 2018. Předmětné ustanovení zákona 
o informačních systémech veřejné správy sice 
zvyšuje zátěž na realizátory ICT projektů, ovšem 
vede ke zvýšení kvality realizovaných projektů 
zavedením možnosti účinněji sledovat 
a vyhodnocovat kvalitu a řešení ICT projektů 
ze strany odboru Hlavního architekta 
eGovernmentu Ministerstva vnitra. Tím se 
naplňují mimo jiné cíle Informační koncepce 
České republiky „Dílčí cíl 1.1: Vytvoření 
národního katalogu a vyhledávače služeb veřejné 
správy“ a „Dílčí cíl 5.2: Alokace adekvátních 
lidských a finančních zdrojů pro realizaci 
Informační koncepce České republiky“. Dále 
"Dílčí cíl 5.3: Zavedení principů pro řízení 
a rozvoj architektury v úřadech", "Dílčí cíl 1.3: 
Rozvoj univerzálních front-office služeb", "Dílčí 
cíl 1.4: Rozvoj klientských služeb resortů" 
a podporuje kupříkladu i cíl "Dílčí cíl 1.6: 
Stanovení rolí a zodpovědnosti za služby orgánů 
veřejné správy". Lze dodat, že Informační 
koncepce České republiky není sama o sobě 
právním předpisem, její existence a právní 
závaznost je však výslovně upravena § 5a zákona 
o informačních systémech veřejné správy. 
 
Kromě uvedených dokumentů, které jsou relativně 
nové, je navrhovaná právní úprava fakticky toliko 
zpřesněním rozsáhlého katalogu metodických, 
koordinačních, dozorových a jiných sjednocujících 
oprávnění, ke kterým je odbor Hlavního architekta 
eGovernmentu Ministerstva vnitra povolán 
ustanoveními zákona o informačních systémech 
veřejné správy (ve spojení s organizačním řádem 
Ministerstva vnitra), která jsou v tomto zákoně 
zakotvena již řadu let. Tato ustanovení se uplatňují 
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vůči všem orgánům veřejné správy a nejsou 
vázána na žádný finanční limit. Lze tedy říci, 
že z hlediska stávající právní úpravy se fakticky 
o zcela nové povinnosti nejedná. Předkladatel je 
toho názoru, že u subjektů, kteří si řádně plní 
stávající povinnosti týkající se informačních 
systémů veřejné správy, dlouhodobého řízení 
těchto informačních systémů a naplňování zásad 
pro pořízení a rozvoj informačních systémů 
veřejné správy, nebude přidaná zátěž velká. 
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla navrhovaná změna zákona 
o informačních systémech veřejné správy 
přesunuta. 

 25.2 
K čl. CI – změna zákona o některých opatřeních souvisejících se 
zákazem biologických a toxinových zbraní 
 
Navrhujeme název části uvést následovně: „Změna zákona o některých 
opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) 
a toxinových zbraní“ 
 
Odůvodnění: 
Takto je název zákona v novelizacích obvykle uváděn (viz např. zákon 
č. 183/2017 Sb.), což přesněji odpovídá i skutečnému názvu zákona. 

Akceptováno. 

26. Úřad pro zahraniční 
styky a informace 

26.1 
Požadavek na doplnění navrhovaného zákona o změnu zákona 
o zpravodajských službách 
 
V rámci předkládaného materiálu požadujeme provést rovněž změnu 
zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, 
a to následujícím způsobem: 
 
V § 11 odst. 3 za slova „základním registru agend orgánů veřejné moci 
a některých práv a povinností3a),“ doplnit slova „informačním systému 

Vysvětleno. 
 
Účelem informačního systému základních registrů 
je zajistit sdílení dat mezi jednotlivými základními 
registry navzájem, základními registry 
a agendovými informačními systémy 
a agendovými informačními systémy, jejichž 
prostřednictvím se zapisují údaje do základních 
registrů, a jinými agendovými informačními 
systémy, účelem informačního systému sdílené 
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základních registrů3a), informačním systému sdílené služby3a), informačního 
systému sloužícího k autentizaci fyzických osob3a),“. 
 
Odůvodnění: 
Zpravodajské služby by měly mít v rámci své působnosti přístup do výše 
uvedených informačních systémů. Toto oprávnění je tedy nutno z logiky 
věci promítnout i do výčtu uvedeného v § 11 odst. 3. 

služby pak zajistit sdílení dat mezi agendovými 
informačními systémy, jejichž prostřednictvím se 
nezapisují údaje do základních registrů, navzájem. 
Tyto dva informační systémy veřejné správy tedy 
představují jakési nástroje pro sdílení údajů 
mezi jednotlivými informačními systémy, v nich 
samotných se však nevedou údaje, k nimž by 
zpravodajské služby neměly doposud přístup. 
S ohledem na tuto skutečnost považuje 
předkladatel doplnění § 11 odst. 3 zákona 
o zpravodajských službách České republiky 
za nadbytečné, přičemž tento závěr se uplatní 
i ve vztahu k autentizačnímu informačnímu 
systému. 
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla včleněna novela zákona o 
základních registrech a novela zákona o 
informačních systémech veřejné správy obsahující 
mimo jiné instituty posilující postavení 
zpravodajských služeb. 

27. Hlavní město Praha 27.1 
K čl. CXIV – změna zákona o archivnictví a spisové službě 
(novelizačnímu bodu 1 - § 37 odst. 4 až 9) 
 
Požadujeme ponechat stávající znění § 37 zákona o archivnictví, tj. nerušit 
odstavce 4 až 9. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaným zrušením odstavců 4 až 9 § 37 ztratí archivy, resp. správní 
orgány na úseku archivnictví a výkonu spisové služby, možnost zjišťovat 
nezbytné údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel 
(dále jen „ISEO“), agendového informačního systému cizinců a základního 
registru obyvatel (dále jen „ROB“). 
Tyto údaje jsou potřebné k tomu, aby mohla být žijící fyzická osoba 
požádána o souhlas s nahlížením na její osobní údaje uvedené 
na archiváliích a dále k tomu, aby mohla být zjištěna aktuální kontaktní 

Vysvětleno. 
 
Dosavadní rozsah údajů, které správní orgány 
na úseku archivnictví a výkonu spisové služby 
využívají ze základních registrů či agendových 
informačních systémů, bude zachován. Přechodná 
ustanovení (čl. CXXXVIII), konkrétně bod 1, 
stanoví, že „orgán veřejné moci, který byl přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn 
k přístupu k údajům vedeným v základních 
registrech nebo agendových informačních 
systémech, je ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona až do dne, kdy bude rozsah přístupu 
změněn postupem podle § 54 odst. 9 zákona 
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 
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adresa, (popř. ověřena informace o úmrtí osoby uvedené na archiválii), 
pro vyrozumění dotčené fyzické osoby o podané žádosti o nahlížení 
do archiválií.  
 
Vypuštěním odstavců 4 až 9 je odebrán nástroj pro zajištění povinností 
archivů v oblasti zpřístupňování archiválií a ochrany osobních údajů 
fyzických osob uvedených na archiváliích  
(§ 37 odst. 2 a 3 zákona o archivnictví). 
 
V agendě ověřování fyzických osob, jejichž údaje jsou uvedeny 
na archiváliích, je nutné v některých případech zjistit i kontaktní údaje 
rodinných příslušníků fyzické osoby. Je proto třeba pro účely nahlížení 
do archiválií využívat údaje z ISEO, případně analogovou evidenci 
Centrální evidence obyvatel odboru správních činností Ministerstva vnitra, 
a nejen údaje z ROB. 

oprávněn k přístupu k údajům vedeným 
v základních registrech nebo agendových 
informačních systémech veřejné správy v rozsahu, 
v jakém byl oprávněn k přístupu do dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona“. 
  
Do doby, než nastane potřeba změny rozsahu 
údajů, tedy zůstane zachován stejný rozsah údajů 
a tyto bude možno využívat za stejných 
(technických) podmínek. Poté bude potřeba 
provést změnu registrace příslušné agendy 
v modifikaci požadovaných údajů podle pravidel, 
která přináší předmětný návrh. 
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla novela zákona o základních 
registrech spočívající ve změně dosavadní 
legislativní koncepce využívání údajů ze 
základních registrů a agendových informačních 
systémů přesunuta. 
Bod 1 přechodných ustanovení je nyní definován 
následovně: 
„Orgán veřejné moci, který byl přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona oprávněn k přístupu 
k údajům vedeným v základních registrech nebo 
agendových informačních systémech, je ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona až do dne, kdy 
bude rozsah přístupu změněn postupem podle § 54 
odst. 7 zákona č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech, ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, oprávněn k přístupu 
k údajům vedeným v základních registrech nebo 
agendových informačních systémech v rozsahu 
a za podmínek, v jakém byl oprávněn k přístupu 
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“.      

 27.2 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech (§ 7a) 

Vysvětleno. 
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Zřizuje se nový „informační systém sdílené služby,“ což je, zjednodušeně 
řečeno, systém spravující datové toky mezi jednotlivými agendovými 
informačními systémy, jehož prostřednictvím si budou orgány veřejné moci 
předávat informace neobsažené v základních registrech. 
Vzhledem k tomu, že tento systém bude umožňovat přístup k nesmírně 
širokému okruhu informací o osobách, je třeba věnovat mimořádnou 
pozornost jeho zabezpečení, a to jak proti útokům zvenčí, tak proti 
možnému zneužití zevnitř. 
S tím souvisí i potřeba zajistit zabezpečení údajů v agendových 
informačních systémech - propojenost a zpřístupnění AIS s sebou nese 
značné přínosy, ale i rizika. 
Požadujeme tedy již v zákoně zakotvit příslušné zabezpečení a ochranu. 
Nadto je v odst. 6 chybná formulace, vhodné varianty jsou buďto 
„pochybnost o oprávněnosti přístupu“ či „podezření na neoprávněný 
přístup“. 

Předkladatel má za to, že předmětný návrh 
poskytuje ve vztahu k informačnímu systému 
sdílené služby dostatečné mechanismy pro jeho 
zabezpečení a ochranu dat. Předkladatel dále 
doplňuje, že architektonický model informačního 
systému sdílené služby je již vytvořen, neboť 
informační systém sdílené služby je 
tzv. „eGon Service Bus“, prostřednictvím kterého 
je zajišťováno sdílení dat již nyní. 
 
Pokud jde o upozornění připomínkového místa 
na chybně zvolenou formulaci, předkladatel pouze 
přejímá stávající terminologii podle § 7 odst. 5 
zákona č. 111/2009 Sb. 
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla předmětná změna zákona o 
základních registrech přesunuta. 

 27.3 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech (§ 51) 
 
V rámci návrhu § 51 není zřejmé, proč údaje o ISVS (odstavec 2) a popis 
úkonů orgánů veřejné moci v rámci agendy (odstavec 7) nejsou ze zákona 
referenčními údaji, ač tuto kvalitu mají všechny ostatní údaje zde uvedené, 
mj. i označení a výčet úkonů orgánů veřejné moci v rámci agendy (odstavec 
6 písm. d). 
Požadujeme jejich doplnění. 

Vysvětleno. 
 
Údaje o informačních systémech veřejné správy 
a popis úkonů orgánů veřejné moci (nikoliv jejich 
výčet) nejsou navrženy jako referenční údaje 
z důvodu, že jejich úprava bude stanovena 
vyhláškou, vizte navržený § 69 odst. 3. Jedná se 
o údaje, které bude možné aktualizovat, 
např. v průběhu změn životního cyklu 
informačního systému veřejné správy. Oba 
uvedené údaje mají popisný charakter a není nutné 
je vést jako údaje referenční.  
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla předmětná změna zákona o 
základních registrech přesunuta.  

 27.4 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech (§ 51a) 

Vysvětleno. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK5H45D7)



130 
 

 
Dosavadní stanovení referenčních údajů (tedy údajů požívajících presumpci 
správnosti) vycházelo z režimu taxativního výčtu v zákoně. Ten je v návrhu 
doplněn režimem správního uvážení se třemi obecnými pravidly: 
(1) možnost spolehlivě ověřit správnost údaje, (2) účinný mechanismus 
opravy nesprávného údaje a (3) služba vyrozumívání o změně údaje. 
Rozhodování o splnění těchto požadavků je opět v gesci Ministerstva vnitra 
a lze tedy namítnout obdobné připomínky, jako výše k § 57. 
Požadujeme tedy v § 51 zajistit podobné záruky, jako požadujeme níže 
v § 57. 

Na základě výsledků meziresortního 
připomínkového řízení bylo od možnosti 
„zreferenčnění údajů“ upuštěno. 
 
Připomínka byla zohledněna v zákoně o právu 
na digitální služby. 

 27.5 
K čl. CXXXVII – změna zákona o základních registrech (§ 57) 
 
Podle současné úpravy je pro přístup ke konkrétním údajům v základních 
registrech třeba výslovné zmocnění v zákoně. Zápis do základního registru 
práv a povinností je podle stávající právní úpravy pouze indikativní, 
a v podstatě mechanicky vycházející ze zákona. 
Návrh přichází s konstrukcí odlišnou - právním základem pro přístup do ZR 
bude již samotná existence agendy, nebude třeba zákonné zmocnění 
(ostatně, naprostá většina částí tohoto zákona nedělá nic jiného, než že ze 
složkových zákonů vyškrtává nově nadbytečná ustanovení zmocňující 
výslovně k přístupu k údajům). Dá se tedy říct, že samotný údaj v registru 
práv a povinností je právním titulem, a tedy závazným stanovením rozsahu 
pro přístup k informacím. 
S tím souvisí změna role Ministerstva vnitra, které se z orgánu 
provádějícího pouhý „technický“ zápis na základě zákona stává správním 
orgánem příslušným posoudit a stanovit rozsah informací, ke kterým bude 
přistupováno. Standardní postup je takový, že ohlašovatel agendy (tedy 
ústřední správní orgán, do jehož působnosti agenda spadá) ohlásí agendu 
Ministerstvu vnitra, které ji v případě souhlasu zapíše, v případě nesouhlasu 
vyzve k úpravě rozsahu. Pokud ohlašovatel setrvá na svém požadavku, 
rozhoduje vláda (v případě orgánu podřízeného vládě), případně 
Ministerstvo vnitra, které je ovšem vázáno stanoviskem ÚOOÚ. 
Tato konstrukce je dobrá, avšak obsahuje několik problematických míst. 
V první řadě požadujeme zpřesnit termín „ohlašovatel agendy, který je 
podřízený vládě“. Zákony s podřízeností úřadů vládě formálně nepracují - 
jsou zde jednak ústřední orgány, v jejichž čele je člen vlády (ministerstva), 

Vysvětleno. 
 
Po provedení meziresortního připomínkového 
řízení došlo k úpravě § 54, respektive k vložení 
nového 54a zákona o základních registrech 
(v souvislosti se zákonem o právu na digitální 
služby). Aktuálně je hovořeno o správci 
základního registru nebo správci agendového 
informačního systému, který je podřízený vládě, 
popřípadě který není podřízený vládě. 
Předkladatel považuje tento pojem za dostatečně 
srozumitelný a nevyvolávající interpretační potíže. 
Při určení správce základního registru nebo 
správce agendového informačního systému, který 
je podřízený vládě, je třeba vyjít ze zákona č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky 
(tzv. kompetenční zákon). Za správce základního 
registru nebo správce agendového informačního 
systému podřízeného vládě tak bude považován 
jednak ústřední orgán státní správy, v jehož čele je 
člen vlády (tj. všechna ministerstva), jednak další 
ústřední orgán státní správy, který je vyjmenován 
v § 2 zákona č. 2/1969 Sb. 
 
Jde-li o kontrolní mechanismus, do předmětného 
návrhu se doplní pravidla dalšího postupu 
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jednak další ústřední orgány (tzv. nezávislé), které se ale také musí řídit 
usneseními vlády, je tedy sporné, které orgány jsou „podřízené vládě“. 
Konstrukce dále obsahuje kontrolní mechanismus v případě, že se orgány 
neshodnou. Neobsahuje však kontrolu v případě, že se Ministerstvo vnitra 
a ohlašovatel shodnou na příliš obsáhlém oprávnění. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o vztah mezi orgány státní správy navzájem, nepohybujeme se 
v režimu správního řádu, nejsou tedy stanoveny ani příslušné záruky 
a opravné prostředky. Lze si například představit i situaci, kdy si 
rozhodování v této věci vyhradí ministr, který nedůvodně povolí určitému 
orgánu neomezený přístup. 
Konečně, nelze také přehlédnout, že samotné Ministerstvo vnitra vykonává 
velmi mnoho agend, a to agend nanejvýše citlivých, v bezpečnostní oblasti. 
V případě těchto agend bude ministerstvo samo sobě umožňovat přístup, 
mimo jakoukoliv kontrolu. Opět - nejsme v režimu správního řádu, nejsou 
zde tedy adekvátní záruky - zákon teoreticky nevylučuje, aby funkci 
ohlašovatele a správce plnil stejný útvar, či dokonce stejná úřední osoba, 
rovněž není vyloučeno, aby ministr „svému“ úřadu umožnil nadměrný 
přístup. 
Požadujeme proto provést v zákoně úpravu těchto mezních situací a rovněž 
určitého kontrolního mechanismu. 

v případě, kdy kterýkoliv ze správců (základního 
registru, agendového informačního systému nebo 
referenčního rozhraní) zaujme stanovisko 
negativní. V takovém případě Ministerstvo vnitra 
vyzve ohlašovatele agendy, aby důvody, které 
správce vedly k zaujetí negativního stanoviska, 
v ohlášení reflektoval. Bude-li ohlašovatel agendy 
na rozsahu údajů vedených v základních registrech 
nebo jiných agendových informačních systémech, 
které požaduje zpřístupnit pro výkon agendy, 
anebo na rozsahu oprávnění k přístupu k těmto 
údajům, trvat, vláda bude mít pro své rozhodování 
k dispozici i stanovisko správců. V případě, že 
ohlašovatel agendy nezohlední důvody, které 
vedly správce základního registru nebo správce 
agendového informačního systému k nezaujetí 
kladného stanoviska a bude trvat na využití údajů 
ze základního registru nebo agendového 
informačního systému a současně správce 
základního registru nebo správce agendového 
informačního systému, který není podřízen vládě, 
trvá na svém stanovisku, bude možné údaje 
ze základního registru nebo agendového 
informačního systému pro výkon agendy využít 
pouze v rozsahu, v jakém to stanovisko správce 
základního registru nebo správce agendového 
informačního systému umožňuje. Z pohledu 
předkladatele tato úprava posílí role správců 
základních registrů a agendových informačních 
systémů.  
 
Připomínka byla dále řešena v zákoně o právu 
na digitální služby, do něhož byla novela zákona o 
základních registrech spočívající ve změně 
dosavadní legislativní koncepce využívání údajů 
ze základních registrů a agendových informačních 
systémů přesunuta. 
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 27.6 
K čl. CXXI – změna zákona o ověřování 
 
Není jasné, jestli možnost úředního ověření elektronického podpisu se týká 
všech forem elektronického podpisu nebo jen kvalifikovaného.  
V důvodové zprávě na straně 5 se uvádí „...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.”.  Tento 
požadavek byl ale spojován v minulé právní úpravě především s nejvyšší 
formou podpisu (uznávaný) i když jednoznačnost identifikace byla 
upravena i u „prostého” elektronického podpisu. Bylo by vhodné 
jednoznačněji stanovit, která úroveň podpisu bude takto sloužit. 
Upozorňujeme dále i na to, že např. zákon č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, v § 7 
nahrazuje úřední ověření uznávaným elektronickým podpisem.  
Požadujeme vyjasnit v návrhu zákona postavení jednotlivých typů 
elektronických podpisů (zejména uznávaného a kvalifikovaného) a dále 
s nimi se vážících požadavků. 
Nařízení eIDAS odstranilo požadavek u kvalifikovaného elektronického 
podpisu na jednoznačnou identifikaci podepisující osoby, resp. toto oproti 
předchozí české právní úpravě nepožaduje. Kvalifikovaný elektronický 
podpis pak tedy údaje jednoznačně identifikující osobu obsahovat může, ale 
nemusí. Pravděpodobné však je, že takové údaje obsahovat bude. Paušálně 
tedy považovat takovou podmínku za nesplněnou je, podle našeho názoru, 
nevhodné. Lze uvažovat o tom, že kvalifikovaný podpis, který bude 
obsahovat údaje jednoznačně identifikující danou osobu, by mohl nahradit 
úředně ověřený podpis. Pokud kvalifikovaný podpis takové údaje obsahovat 
nebude, pak jej bude nutno ověřit. Jedná se ale spíše o doporučení 
k zamyšlení. 
Navrhujeme tedy zvážit i tuto variantu. 
K faktickému průběhu ověřování: V případě, že kvalifikovaný podpis 
nebude jednoznačně identifikovat daný subjekt (a bude požadováno ověření 
tohoto podpisu), bude se podle dikce důvodové zprávy tak dít využitím 
kvalifikovaného podpisu (a kvalifikovaného časového razítka). 
Kvalifikovaný podpis tak bude de facto ověřen jiným kvalifikovaným 
podpisem. Tento proces by ale bylo vhodné vyjasnit vzhledem k podmínce 
jednoznačné identifikace. Z dikce samotného zákona pak nevyplývá, 

Vysvětleno. 
 
Připomínka byla dále řešena v zákoně o právu 
na digitální služby, do něhož byla novela zákona 
o ověřování přesunuta. 
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že ověření bude probíhat elektronicky - zde identifikujeme jen drobné 
riziko, nicméně by bylo vhodné zdůraznit to, že k ověření dojde s využitím 
elektronických nástrojů, aby si orgány veřejné správy nevyložily možnosti 
jinak a např. neověřovali elektronické dokumenty „klasicky“ jako vytištěné 
dokumenty. V takovém případě by pak byla zásadním způsobem omezena 
využitelnost elektronického dokumentu, což by mohlo být v rozporu 
s podmínkou kladenou čl. 46 nařízení eIDAS. 
Požadujeme lépe upravit samotný průběh ověření ve výše nastíněných 
případech. 

 27.7 
Ke zvláštní části důvodové zprávy 
 
Co se myslí “zaručenou identitou” (str. 29 důvodové zprávy)? Nejedná se, 
podle našeho názoru, o právní pojem jeho použití považujeme za nevhodné. 
Stejně tak se pojem objevuje dále (např. na str. 35, 36 důvodové zprávy). 

Vysvětleno. 
 
Pojem „přístup se zaručenou identitou“ definuje 
§ 2 písm. x) zákona č. zákona č. 365/2000 Sb., 
o informačních systémech veřejné správy 
a o změně některých dalších zákonů, který jím 
rozumí „přístup do informačního systému veřejné 
správy nebo elektronické aplikace s využitím 
prostředku pro elektronickou identifikaci, 
při jehož vydání nebo v souvislosti s ním anebo 
v souvislosti s umožněním jeho využití byla 
totožnost osoby ověřena státním orgánem, 
orgánem územního samosprávného celku nebo 
orgánem veřejné moci, který není státním orgánem 
ani orgánem územního samosprávného celku, 
(dále jen „veřejný orgán“) nebo který byl vydán 
v rámci kvalifikovaného systému elektronické 
identifikace“. 

28. Jihomoravský kraj 28.1 
K čl. LXXII – změna zákona o matrikách, jménu a příjmení 
(novelizačnímu bodu 2) 
 
Zásadně nesouhlasíme s navrhovaným zněním § 16. Navrhované znění 
nereflektuje poslední připomínkové řízení k novele zákona o matrikách, 
které bylo vypořádáno dne 25. 4. 2019 na Ministerstvu vnitra České 
republiky. Předmětem této novely bylo začlenění nového rozšířeného 
demonstrativního výčtu dokladů k prokázání totožnosti, paragraf 7a: 

Vysvětleno. 
 
Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení byla 
z předmětného návrhu vypuštěna s výjimkou 
zohlednění nové koncepce legislativního 
zakotvení právního titulu pro využívání údajů 
z informačních systémů veřejné správy. 
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(1) Fyzická osoba předloží k prokázání své totožnosti pro účely tohoto 
zákona platný 
 
a) občanský průkaz31), řidičský průkaz32) nebo cestovní doklad33), jde-li 
o občana, 
b) cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie 
nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle 
zvláštního právního předpisu34), jde-li o cizince, nebo 
c) identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České 
republiky35), jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního 
práva. 
 
(2) Doklad podle odstavce 1 písm. b) nebo c) lze k prokázání totožnosti 
použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele. 
 
Máme za to, že je nezbytné do navrhované novely § 16 zákona o matrikách 
zapracovat citovaný návrh §7a. 

 28.2 
K čl. LXXII – změna zákona o matrikách, jménu a příjmení 
(novelizačnímu bodu 13) 
 
Zásadně nesouhlasíme s navrhovaným zněním § 46 odst. 2 písm. a). 
Navrhované znění nereflektuje poslední připomínkové řízení k novele 
zákona o matrikách, které bylo vypořádáno dne 25. 4. 2019 na Ministerstvu 
vnitra. Předmětem této novely bylo začlenění nového rozšířeného 
demonstrativního výčtu dokladů k prokázání totožnosti, paragraf 7a: 
(1) Fyzická osoba předloží k prokázání své totožnosti pro účely tohoto 
zákona platný 
 
a) občanský průkaz31), řidičský průkaz32) nebo cestovní doklad33), jde-li 
o občana, 
b) cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie 
nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle 
zvláštního právního předpisu34), jde-li o cizince, nebo 
c) identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České 
republiky35), jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního 

Vysvětleno. 
 
Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení byla 
z předmětného návrhu vypuštěna s výjimkou 
zohlednění nové koncepce legislativního 
zakotvení právního titulu pro využívání údajů 
z informačních systémů veřejné správy. 
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práva. 
 
(2) Doklad podle odstavce 1 písm. b) nebo c) lze k prokázání totožnosti 
použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele. 
 
Máme za to, že je nezbytné do navrhované novely § 16 zákona o matrikách 
zapracovat citovaný návrh §7a. 

 28.3 
K čl. CXXI – změna zákona o ověřování 
 
K návrhu novely zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo 
kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 
 
Upozorňujeme na probíhající novelu zákona viz. Sněmovní tisk č. 301, 
který je v legislativním procesu a který ověření elektronického podpisu 
zásadně nepřipouští.  
 
S ohledem na skutečnost, jak vysoké jsou finanční náklady na pořízení 
elektronického podpisu a kvalifikovaného elektronického časového razítka, 
jeví se nám tento návrh jako neúměrně zatěžující ověřující subjekty. Pokud 
by tento návrh novely zákona o ověřování byl přijat, doporučujeme, aby 
ověření elektronického podpisu prováděla pouze kontaktní místa veřejné 
správy.  
 
Máme za to, že by bylo vhodnější tento návrh případně zapracovat 
do zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. 

Částečně akceptováno/vysvětleno. 
 
Navrhovaná úprava reaguje na sněmovní tisk 447 
(návrh zákona o právu na digitální služby), který 
legalizaci elektronického podpisu připouští. Podle 
předkladatele není vyloučení legalizace 
elektronického podpisu s ohledem na rozvoj 
elektronizace žádoucí. 
 
Předkladatel se nedomnívá, že by náklady 
na ověření elektronického podpisu byly neúměrně 
zatěžující pro ověřující subjekty. Předpokládá se 
využití obdobných technik i technických zařízení, 
jaké se používají při provádění autorizované 
konverze dokumentů. V souladu s požadavkem 
připomínkového místa budou legalizaci 
elektronického podpisu provádět pouze kontaktní 
místa veřejné správy. 
 
Právní úprava legalizace je obsažena v zákoně 
o ověřování, předkladatel proto považuje 
za systematické v tomto předpise upravit 
i legalizaci jiného typu podpisu, tedy podpisu 
elektronického. 
 
Připomínka byla dále řešena v zákoně o právu 
na digitální služby, do něhož byla novela zákona 
o ověřování přesunuta. 

29. Liberecký kraj 29.1 Vysvětleno. 
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K čl. LXXII – změna zákona o matrikách, jménu a příjmení 
(novelizačnímu bodu 2) 
 
Zásadně nesouhlasíme s navrhovaným zněním § 16. Navrhované znění 
nereflektuje poslední připomínkové řízení k novele zákona o matrikách, 
které bylo vypořádáno dne 25. 4. 2019 na Ministerstvu vnitra České 
republiky. Předmětem této novely bylo začlenění nového rozšířeného 
demonstrativního výčtu dokladů k prokázání totožnosti, paragraf 7a: 
 
(1) Fyzická osoba předloží k prokázání své totožnosti pro účely tohoto 
zákona platný 
 
a) občanský průkaz31), řidičský průkaz32) nebo cestovní doklad33), jde-li 
o občana, 
b) cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie 
nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle 
zvláštního právního předpisu34), jde-li o cizince, nebo  
c) identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České 
republiky35), jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního 
práva.  
 
(2) Doklad podle odstavce 1 písm. b) nebo c) lze k prokázání totožnosti 
použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele. 
 
Máme za to, že je nezbytné do navrhované novely § 16 zákona o matrikách 
zapracovat citovaný návrh § 7a.  

 
Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení byla 
z předmětného návrhu vypuštěna s výjimkou 
zohlednění nové koncepce legislativního 
zakotvení právního titulu pro využívání údajů 
z informačních systémů veřejné správy. 

 29.2 
K čl. LXXII – změna zákona o matrikách, jménu a příjmení 
(novelizačnímu bodu 2) 
 
Zásadně nesouhlasíme s navrhovaným zněním § 46 odst. 2 písm. a). 
Navrhované znění nereflektuje poslední připomínkové řízení k novele 
zákona o matrikách, které bylo vypořádáno dne 25. 4. 2019 na Ministerstvu 
vnitra České republiky. Předmětem této novely bylo začlenění nového 
rozšířeného demonstrativního výčtu dokladů k prokázání totožnosti, 
paragraf 7a: 
 

Vysvětleno. 
 
Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení byla 
z předmětného návrhu vypuštěna s výjimkou 
zohlednění nové koncepce legislativního 
zakotvení právního titulu pro využívání údajů 
z informačních systémů veřejné správy. 
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(1) Fyzická osoba předloží k prokázání své totožnosti pro účely tohoto 
zákona platný 
 
a) občanský průkaz31), řidičský průkaz32) nebo cestovní doklad33), jde-li 
o občana, 
b) cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie 
nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle 
zvláštního právního předpisu34), jde-li o cizince, nebo 
c) identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České 
republiky35), jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního 
práva.  
 
(2) Doklad podle odstavce 1 písm. b) nebo c) lze k prokázání totožnosti 
použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele. 
 
Máme za to, že je nezbytné do navrhované novely § 16 zákona o matrikách 
zapracovat citovaný návrh § 7a. 

 29.3 
K čl. CXXI – změna zákona o ověřování 
 
K návrhu novely zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo 
kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 
 
Upozorňujeme na probíhající novelu zákona viz. Sněmovní tisk č. 301, 
který je v legislativním procesu a který ověření elektronického podpisu 
zásadně nepřipouští.  
 
S ohledem na skutečnost, jak vysoké jsou finanční náklady na pořízení 
elektronického podpisu a kvalifikovaného elektronického časového razítka, 
jeví se nám tento návrh jako neúměrně zatěžující ověřující subjekty. Pokud 
by tento návrh novely zákona o ověřování byl přijat, doporučujeme, aby 
ověření elektronického podpisu prováděla pouze kontaktní místa veřejné 
správy.  
 
Máme za to, že by bylo vhodnější tento návrh případně zapracovat 
do zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 

Částečně akceptováno/vysvětleno. 
 
Navrhovaná úprava reaguje na sněmovní tisk 447 
(návrh zákona o právu na digitální služby), který 
legalizaci elektronického podpisu připouští. Podle 
předkladatele není vyloučení legalizace 
elektronického podpisu s ohledem na rozvoj 
elektronizace žádoucí. 
 
Právní úprava legalizace je obsažena v zákoně 
o ověřování, předkladatel proto považuje 
za systematické v tomto předpise upravit 
i legalizaci jiného typu podpisu, tedy podpisu 
elektronického. 
 
Připomínka byla dále řešena v zákoně o právu 
na digitální služby, do něhož byla novela zákona 
o ověřování přesunuta. 
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pro elektronické transakce, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. 

30. Moravskoslezský kraj 30.1 
K čl. CXVI – změna správního řádu (novelizačnímu bodu 2) 
 
Navrhujeme na místo zrušení § 71 odst. 4 správního řádu novou formulaci 
ustanovení, která by zněla: „Po dobu nezbytnou k opatření údajů podkladů 
podle § 6 odst. 2 lhůty pro vydání rozhodnutí neběží.“ 
 
Odůvodnění: 
S ohledem na změnu ustanovení § 6 odst. 2 správního řádu, je navrhováno 
také zrušení ustanovení § 71 odst. 4. Přestože souhlasíme se zrušením 
stavění lhůty podle § 71 odst. 4 správního řádu pro správní orgány, 
navrhujeme ustanovení § 71 odst. 4 správního řádu ponechat pro případy, 
kdy by správní orgán vyžádal podklady po dotčené osobě v souladu 
s právními předpisy, tj. umožňuje-li je zvláštní předpis vyžadovat. 
 
V této souvislosti také navrhujeme úpravu formulace § 71 odst. 4 správního 
řádu, kdy slovo „údajů“ by bylo nahrazeno slovem „podkladů“ (v souladu 
s úpravou znění § 6 odst. 2 správního řádu). Podle našeho názoru by 
i s touto změnou formulace nezrušeného ustanovení byla základní myšlenka 
změnového zákona zachována, správní orgán by z veřejných 
evidencí  a agendových informačních systémů, ke kterým má přístup, 
obstarával údaje sám, bez stavění lhůty dle § 71 správního řádu. Ustanovení 
§ 71 odst. 4 by se tak týkalo případů vyplývajících ze zvláštních právních 
předpisů, které by upravovaly požadavek vyžádání podkladů vůči dotčené 
osobě. 

Vysvětleno. 
 
Ustanovení § § 71 odst. 4 správního řádu se 
vztahuje primárně na případy, kdy správní orgán 
obstarává údaje za účastníka, nikoliv kdy účastník 
řízení poskytuje podklady na základě zákonné 
povinnosti/součinnosti. Oním „opatřováním 
údajů“ ve smyslu § 71 odst. 4 správního řádu se 
myslí primárně opatřování údajů z úřední evidence 
správním orgánem ve smyslu stávajícího § 6 
odst. 2 věty třetí (při ev. zachování § 71 odst. 4 by 
toto ustanovení nově mířilo na § 6 odst. 2 větu 
druhou - opatřování podkladů z úřední evidence 
správním orgánem), nikoliv „opatřování 
podkladů“ od dotčených osob.  
 
Pro předmětné ustanovení již po novele nebude 
zásadní důvod. Rozšiřování předmětného 
ustanovení i na získávání podkladů od dotčených 
osob nepovažuje předkladatel za nutné ani 
za vhodné. Správní orgán podle názoru 
předkladatele nemůže být považován za nečinný, 
pokud mu účastník řízení neposkytne ve stanovené 
lhůtě podklady. Podle § 71 odst. 5 správního řádu 
platí, že nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten 
účastník, který je způsobil, což lze vztáhnout 
i na případy, kdy dochází k časové prodlevě 
při poskytování součinnosti při zajišťování 
podkladů od účastníka řízení. 
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla novela správního řádu 
přesunuta. 

31. Olomoucký kraj 31.1 
K čl. CXVI – změna správního řádu (novelizačnímu bodu 2) 

Neakceptováno. 
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Navrhujeme, aby § 71 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, nebyl zrušen. Dále navrhujeme, aby znění odst. 4 bylo 
upraveno následujícím způsobem:  „(4) Po dobu nezbytnou k opatření 
podkladů od dotčené osoby podle  §  6 odst. 2 lhůty pro vydání rozhodnutí 
neběží.“ Dosavadní odstavec 5 se nadále označuje jako odstavec 5. 
 
Odůvodnění:  
Vypuštěním § 71 odst. 4 správního řádu by nebyl ošetřen běh lhůt 
pro případ, kdy se postupuje podle věty  § 6 odst. 2 správního řádu, která 
i po navrhované změně zní: „Podklady od dotčené osoby vyžaduje jen 
tehdy, stanoví-li tak právní předpis.“ 

Ustanovení § § 71 odst. 4 správního řádu se 
vztahuje primárně na případy, kdy správní orgán 
obstarává údaje za účastníka, nikoliv kdy účastník 
řízení poskytuje podklady na základě zákonné 
povinnosti/součinnosti. Oním „opatřováním 
údajů“ ve smyslu § 71 odst. 4 správního řádu se 
myslí primárně opatřování údajů z úřední evidence 
správním orgánem ve smyslu stávajícího § 6 
odst. 2 věty třetí (při ev. zachování § 71 odst. 4 by 
toto ustanovení nově mířilo na § 6 odst. 2 větu 
druhou - opatřování podkladů z úřední evidence 
správním orgánem), nikoliv „opatřování 
podkladů“ od dotčených osob.  
 
Pro předmětné ustanovení již po novele nebude 
zásadní důvod. Rozšiřování předmětného 
ustanovení i na získávání podkladů od dotčených 
osob nepovažuje předkladatel za nutné ani 
za vhodné. Správní orgán podle názoru 
předkladatele nemůže být považován za nečinný, 
pokud mu účastník řízení neposkytne ve stanovené 
lhůtě podklady. Podle § 71 odst. 5 správního řádu 
platí, že nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten 
účastník, který je způsobil, což lze vztáhnout 
i na případy, kdy dochází k časové prodlevě 
při poskytování součinnosti při zajišťování 
podkladů od účastníka řízení. 
 
Připomínka se týká zákona o právu na digitální 
služby, do něhož byla novela správního řádu 
přesunuta. 

32. Plzeňský kraj 32.1 
K čl. LXXII – změna zákona o matrikách, jménu a příjmení 
[novelizačnímu bodu 2 - § 16 odst. 2 písm. a)] 
 
Navrhované znění  
(2) K zápisu do knihy narození dítěte narozeného mimo manželství, jehož 

Vysvětleno. 
Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení byla 
z předmětného návrhu vypuštěna s výjimkou 
zohlednění nové koncepce legislativního 
zakotvení právního titulu pro využívání údajů 
z informačních systémů veřejné správy. 
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otec není znám, předloží matka 
 
a) občanský průkaz, nebo cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu 
cizince, byl-li jí vydán.  
 
Návrh Plzeňského kraje 
Synchronizovat znění § 16 navrhované novely s návrhem novely zák. 
č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o matrikách“), vypořádané 
25.04.2019 na Ministerstvu vnitra České republiky, nám. Hrdinů 3, Praha, 
která počítá s doplněním nového ustanovením § 7a, které specifikuje výčet 
dokladů, kterými je možné při postupech podle zákona o matrikách 
prokázat totožnost a toto obecné ustanovení je následně promítáno také 
v dalším textu vypořádaného návrhu novely zákona o matrikách.   
Např. 
(2) K zápisu do knihy narození dítěte narozeného mimo manželství, jehož 
otec není znám, prokáže matka totožnost a předloží  
 
a) občanský průkaz, nebo cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu 
cizince, byl-li jí vydán,  
 
b) a) prohlášení o jménu, popřípadě jménech dítěte, 
 
c) b) případně další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti 
údajů, zapisovaných do knihy narození. 

 32.2 
K čl. LXXII – změna zákona o matrikách, jménu a příjmení 
[novelizačnímu bodu 13 - § 46 odst. 2 písm. a)] 
 
Navrhované znění  
(2) K žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření 
manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství 
žadatel předkládá 
 
a) občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince, 
 
Návrh Plzeňského kraje 

Vysvětleno. 
 
Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení byla 
z předmětného návrhu vypuštěna s výjimkou 
zohlednění nové koncepce legislativního 
zakotvení právního titulu pro využívání údajů 
z informačních systémů veřejné správy. 
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Obdobně jako v bodě 2. 
 
Odůvodnění: 
Obdobně jako v bodě 18 -  § 11a  odst. 3 pro manželství. 
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