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III. 

 

ODŮVODNĚNÍ  
  

 A. OBECNÁ ČÁST  

  

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů  

  

Vyhláška o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem 

umožňujícím dálkový přístup a o osnově popisu úkonů orgánu veřejné moci je předkládána 

na základě zmocnění podle § 21 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 12/2020 Sb., a podle § 69 odst. 3 

písm. b) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 12/2020 Sb. Právní 

úprava zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, přinesla 

v oblasti poskytování informací o činnosti orgánů veřejné moci několik změn, které stanovují 

nová pravidla pro sběr údajů o úkonech orgánů veřejné moci (službách orgánů veřejné moci) 

a jejich prezentaci prostřednictvím portálu veřejné správy. Cílem změn právní úpravy bylo 

odstranění dvoukolejnosti v evidování služeb orgánů veřejné moci a údajů o nich, které jsou 

na jedné straně vedeny a zveřejňovány povinnými subjekty podle zákona č. 106/1999 Sb. 

a vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném 

subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, jako popisy postupů, které musí povinný 

subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání, a na druhé straně jsou 

tyto údaje v omezeném rozsahu evidovány v rámci základního registru agend, orgánů veřejné 

moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností (registr práv 

a povinností) ústředními správními úřady podle zákona č. 111/2009 Sb. jako úkony orgánů 

veřejné moci.  

  

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

zákona č. 106/1999 Sb. budou povinny „pouze“ zpřístupnit informace o postupech, které musí 

orgán veřejné moci dodržovat při vyřizování podání nebo podnětů, a to tak, že uvedou odkaz 

na informace zveřejněné Ministerstvem vnitra na portálu veřejné správy. Ministerstvu vnitra 

budou tyto informace dostupné z registru práv a povinností, kam je v rámci procesu ohlášení 

agendy zapíše ohlašovatel agendy (až na výjimky ústřední správní úřad) jako údaje o úkonech 

orgánů veřejné moci vykonávaných vůči subjektům, které přitom nemají postavení orgánů 

veřejné moci, a to včetně jejich popisu.  

  

Přínosem nové koncepce je jednotnost popisu postupů, neboť tyto budou připravovány 

centrálně příslušnými ústředními správními úřady a nikoliv všemi orgány veřejné moci 

vykonávajícími danou agendu, kdy současně povinným subjektům odpadne povinnost vytvářet 

a zveřejňovat popisy vykonávaných úkonů, neboť budou mít možnost pouze odkázat na popis 

zveřejněný na portálu veřejné správy.  

  

Prováděcí právní předpis stanoví v příloze č. 2 osnovu popisu úkonů orgánů veřejné moci 

evidovaných ústředními správními úřady. Jedná se tedy o obdobu přílohy č. 2 

vyhlášky č. 442/2006 Sb. V tomto ohledu je revidována třicetibodová struktura atributů popisu 

postupů (úkonů) orgánů veřejné moci podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 442/2006 Sb., a to 

ve smyslu jejího zúžení a obsahové a terminologické změny tak, aby byla srozumitelnější 

a přívětivější adresátům normy, a zároveň, aby konvenovala orgánu veřejné moci při procesu 

popisu svých služeb.  
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S ohledem na změnu zákonného zmocnění a s cílem zpřehlednění právní úpravy 

pro adresáty normy, kdy po vypuštění úpravy popisu postupů orgánů veřejné moci z vyhlášky 

č. 442/2006 Sb. by daná právní úprava byla rozdělena do dvou právních předpisů, se zároveň 

vyhláška č. 442/2006 Sb. zrušuje a její příloha č. 1 bude převzata do předmětného návrhu 

vyhlášky jako příloha č. 1. Vzhledem k tomu, že stanovená struktura informací zveřejňovaných 

o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup se v praxi osvědčila, dochází 

pouze k úpravě její terminologie a drobným věcným změnám v návaznosti na změny právních 

předpisů. 

 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání  

  

Prováděcí předpis v části, v níž dochází ke stanovení struktury informací zveřejňovaných 

o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup, je souladný s § 5 odst. 2 písm. c) 

a § 5 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění zákona č. 12/2020 Sb., který stanoví povinným 

subjektům povinnost zpřístupnit, resp. zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup 

informace o postupech, které musí dodržovat při vyřizování podání nebo podnětů. V souvislosti 

se změnou uvedených ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. bylo změněno i zákonné zmocnění 

v § 21 odst. 4 tohoto zákona, na jehož základě se vyhláška vydává. Zákonem č. 12/2020 Sb. 

bylo dále zrušeno zmocnění k vydání vyhlášky upravující zveřejňování osnovy popisu postupů 

a formy a datového formátu údajů pro zpřístupnění nebo předání informací portálu veřejné 

správy, a bylo převedeno do zákona č. 111/2009 Sb.  

 

Zákon č. 111/2009 Sb., ve znění zákona č. 12/2020 Sb., stanoví povinnost ohlašovatelům 

agend editovat údaje o agendě včetně popisu úkonů orgánu veřejné moci podle § 51 odst. 6 

písm. d) tohoto zákona. Uvedené údaje ohlašovatel agendy zapisuje prostřednictvím 

informačního systému registru práv a povinností neprodleně po ohlášení agendy. Ministerstvo 

vnitra na základě uvedeného postupu následně subjektům, které agendu vykonávají, sdělí, že 

příslušná agenda byla registrována, a zveřejní na portálu veřejné správy příslušné údaje 

o agendě. Rozsah a popis údajů o úkonech orgánu veřejné moci stanoví prováděcí právní 

předpis, vyhláška, která bude vydána podle zákonného zmocnění uvedeného v § 69 odst. 3 

písm. b) zákona č. 111/2009 Sb., ve znění zákona č. 12/2020 Sb.  

  

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie   

  

Předmětnou oblast, nikoli však v celé její šíři, upravuje nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2018/1724 ze dne 2. října 2018, kterým se zřizuje jednotná digitální brána 

pro poskytování přístupu k informacím, postupům a k asistenčním službám a službám 

pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012, jehož cílem je vytvořit 

celoevropský elektronický rozcestník pro poskytování informací a online postupů orgánů 

veřejné moci. Jedná se o dostupné informace relevantní jak pro občany, tak i pro podnikatele 

v jejich životních situacích vyplývajících z jejich pohybu po Evropské unii.  

 

Nařízení stanovuje konkrétní pravidla pro kvalitu a dostupnost informací, elektronických 

postupů a asistenčních služeb, společně s dalšími požadavky. Nařízení v příloze č. 1 obsahuje 

seznam oblastí informací, které musí být dostupné skrze jednotnou digitální bránu. Mezi 
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informace relevantní pro občany patří například téma cestování, práce, registrace vozidel, 

pobyt, vzdělávání. Pro podnikatele jsou zveřejňovány informace týkající se například zahájení 

podnikání, zaměstnávání, daní, financování a mnoho dalších. Povinnost zveřejnit tyto 

informace podle čl. 4 nařízení mají jak Evropská komise, tak i členské státy, přičemž primární 

odpovědnost za jednotlivé oblasti je rozdělena podle klíče, který bere v potaz míru harmonizace 

dané oblasti unijním právem. Členské státy informace, které jsou v jejich gesci, zveřejňují 

na vlastních portálech či internetových stránkách. K tomuto účelu bude využit registr práv 

a povinností, konkrétně katalogy vytvořené přímo pro potřeby jednotné digitální brány, které 

budou sloužit k pořízení a správě informací současně s údaji shromažďovanými 

a publikovanými podle zákona č. 111/2009 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb., ve znění 

zákona č. 12/2020 Sb., a navrhovaného prováděcího právního předpisu.  

  

Navrhovaná právní úprava není technickým předpisem ve smyslu směrnice Evropského 

Parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací 

v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.  

  

Návrh není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu 

s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásadou právní jistoty, proporcionality 

a zákazem diskriminace).   

  

Na základě těchto skutečností je možné návrh prováděcího právního předpisu hodnotit 

jako plně slučitelný s právem Evropské unie.  

 

  

4. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

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

dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na 

životní prostředí  
  

Návrh nepředstavuje nové požadavky na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty 

a nejsou s ním spojeny žádné nové požadavky na navýšení personálních kapacit a objemu 

prostředků na platy či dodatečné požadavky na navýšení prostředků na jiné výdaje, než jsou 

platy. Návrh nemá hospodářské a finanční dopady na podnikatelské prostředí ani negativní 

dopady na specifické skupiny obyvatel, osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 

a národnostní menšiny. Návrh rovněž nepředpokládá negativní dopady na životní prostředí.  

 

  

5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

  

Navrhované řešení nemají jakékoliv dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen. Tato právní úprava se vztahuje shodně na muže a ženy, je genderově 

neutrální. 
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6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů  

  

Na základě navrhované právní úpravy nebude ze strany Ministerstva vnitra docházet 

k novému zpracování osobních údajů nad rámec zákona č. 111/2009 Sb.  

 

 

7. Zhodnocení korupčních rizik  
  

S navrhovanými změnami nejsou spojena žádná korupční rizika.  

  

  

8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  

  

Nebyly identifikovány žádné dopady navrhované právní úpravy na bezpečnost nebo 

obranu státu.  

 

  

9. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zásadami digitálně přívětivé 

legislativy  
  

Navrhovaná právní úprava byla vyhodnocena vzhledem k následujícím zásadám:  

  

9.1. Budování přednostně digitálních služeb (princip digital by default)   

  

Vyhláška je v souladu s uvedenou zásadou a naplňuje ji bližší konkretizací povinnosti 

digitálně informovat subjekty o úkonech orgánů veřejné moci. Subjekt, který je oprávněn nebo 

povinen provést nebo využít konkrétní úkon, nalezne relevantní informace v digitální podobě, 

a to včetně údaje, zda lze úkon elektronicky i vyřídit. Současně je celý systém sběru a publikace 

údajů o úkonech realizován prostřednictvím registru práv a povinností, portálu veřejné správy 

a internetových stránek orgánů veřejné moci.  

  

9.2. Maximální opakovatelnost a znovupoužitelnost údajů a služeb (princip only once)  

   

Vyhláška je v souladu s uvedenou zásadou a podporuje ji uvedením příslušných položek 

v rámci struktury osnovy popisu úkonů orgánů veřejné moci, které editují ohlašovatelé agend 

podle zákona 111/2009 Sb. Mezi tyto patří i náležitosti, které je třeba doložit pro využití 

popisovaného úkonu. Adresát úkonu tak má k dispozici přehled toho, co je v jednotlivých 

úkonech nutné doložit a co už při využití jiných úkonů doložil. Položky osnovy byly definovány 

tak, aby nedocházelo k opakované editaci shodných údajů.  

  

Údaje o úkonech jsou sdíleny automatizovanými procesy v systému registru práv 

a povinností.  

  

9.3. Budování služeb přístupných a použitelných pro všechny, včetně osob se zdravotním 

postižením (princip governance accessibility)  

  

Údaje o úkonech vedené v registru práv a povinností jsou veřejné a přístupné dálkovým 

způsobem přes webovou aplikaci. Uvedené údaje budou současně automatizovaným způsobem 
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zveřejňovány na portálu veřejné správy a současně budou sloužit jako zdroj informací 

pro internetové stránky povinných subjektů. Na uvedené platformy se vztahují pravidla 

pro zajištění přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 99/2019 Sb., 

o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., 

o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Správce registru práv a povinností, resp. portálu veřejné správy zajistí, aby 

spravované údaje byly přístupné zejména pro osoby se zdravotním postižením, vnímatelné, 

ovladatelné, srozumitelné a stabilní. Prohlášení o přístupnosti internetových stránek bude 

rovněž zveřejněno v souladu s požadavky zákona.    

  

9.4.  Sdílené služby veřejné správy  

  

Editace údajů o úkonech orgánů veřejné moci ve vyhláškou stanovené struktuře probíhá 

prostřednictvím registru práv a povinností, tedy širokého systému základních registrů, který 

je využíván napříč všemi orgány veřejné moci při výkonu jim svěřených agend. Vyhláška 

naplňuje předmětnou zásadu definováním struktury informací o úkonech a jejich zveřejněním 

v této struktuře na portálu veřejné správy, které slouží jako zdroj údajů pro internetové stránky 

povinných subjektů.  

  

9.5. Konsolidace a propojování informačních systémů veřejné správy  

  

Katalog služeb, resp. úkonů orgánů veřejné moci nevyžaduje v rámci obecných zásad 

součinnosti mezi orgány veřejné moci po správcích informačních systémů veřejné správy 

opakovaně data, která jsou již v jiných systémech vedena. V rámci publikování ohlašovateli 

agend editovaných údajů o úkonech se využívá napojení registru práv a povinností na portál 

veřejné správy.  

  

9.6. Mezinárodní interoperabilita – budování služeb propojitelných a využitelných 

v evropském prostoru  

  

Předmětnou oblast partikulárně upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2018/1724 ze dne 2. října 2018, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování 

přístupu k informacím, postupům a k asistenčním službám a službám pro řešení problémů 

a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012, jehož cílem je vytvořit celoevropský elektronický 

rozcestník pro poskytování informací a online postupů orgánů veřejné moci.  

  

Nařízení stanovuje konkrétní pravidla pro kvalitu a dostupnost informací, elektronických 

postupů a asistenčních služeb, společně s dalšími požadavky. Nařízení v příloze č. 1 obsahuje 

seznam oblastí informací, které musí být dostupné skrze jednotnou digitální bránu. Členské 

státy informace, které jsou v jejich gesci, zveřejňují na vlastních portálech či internetových 

stránkách a prostřednictvím odkazů publikují na společné unijní platformě. K tomuto účelu 

bude využit registr práv a povinností, konkrétně katalogy vytvořené přímo pro potřeby jednotné 

digitální brány, které budou sloužit k pořízení a správě informací.   

  

9.7. Ochrana osobních údajů v míře umožňující kvalitní služby (princip GDPR)  

  

Soulad navrhované právní úpravy s dotčenou zásadou zhodnocen v kapitole 6. Zásada 

byla při přípravě právního přepisu dodržena.  
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 9.8. Otevřenost a transparentnost včetně otevřených dat a služeb (princip open government)  

  

Vyhláška definuje osnovu položek o úkonech orgánů veřejné moci a ukládá strukturu 

informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Ohlašovateli agend editované údaje budou přístupné na portálu veřejné správy, případně i přes 

zvláštní rozhraní (API) a současně též jako tzv. opendata.  

  

9.9. Technologická neutralita  

  

Implementace vyhlášky (resp. technická realizace) splňuje definice tzv. univerzální 

služby – nedochází ani k zavádění negativních regulačních vlivů, ani k preferování určitého 

technologického řešení. Přístup k sesbíraným údajům bude technologicky nezávislý a neutrální, 

včetně nezávislosti na konkrétní platformě  

   

9.10. Uživatelská přívětivost  

  

Vyhláška je v souladu s uvedeným principem a významně ho podporuje snahou 

o srozumitelný popis úkonů a strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, nejen vytvořenou strukturou, pojmenováním položek, 

ale i následnou metodikou, která má gestorům pomoci s tvorbou srozumitelných a pro subjekt 

úkonu snadno pochopitelných popisů úkonů a jejich položek.  
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST   

  

K § 1  
  

S ohledem na změnu zmocnění v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, provedenou zákonem č. 12/2020 Sb., se stanoví struktura informací 

zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zveřejňované 

informace povinným subjektem stanoví příloha č. 1 vyhlášky. V případě územních 

samosprávních celků, jejichž součástí je více povinných subjektů v podobě jejich orgánů, 

nadále platí logická povinnost zveřejňovat dané informace pouze jednou, což potvrdil Ústavní 

soud ve svém usnesení sp. zn. I. ÚS 1105/12 ze dne 28. června 2012, respektive v usnesení 

sp. zn. IV. ÚS 281/11 ze dne 26. dubna 2011. 

  

K § 2  
  

Na základě nového zmocnění v § 69 odst. 3 písm. b) zákona č. 111/2009 Sb., o základních 

registrech, zavedeného zákonem č. 12/2020 Sb., se stanoví osnova popisu úkonů orgánu 

veřejné moci. Tato osnova je stanovena v příloze č. 2 vyhlášky. 

 

K § 3 

 

Ke zrušení vyhlášky bylo přistoupeno z důvodu změny zákonného zmocnění, na základě 

kterého byla vydána, a z důvodu zpřehlednění úpravy problematiky pouze jedním prováděcím 

právním předpisem, kterým je předmětný návrh vyhlášky. 

 

K § 4 
   

Při stanovení data účinnosti se navrhovatel řídil účinností zákona č. 12/2020 Sb., 

který přinesl předmětné změny v oblasti poskytování informací o činnosti orgánů veřejné moci, 

které stanovují nová pravidla pro sběr údajů o úkonech orgánů veřejné moci (službách orgánů 

veřejné moci) a jejich prezentaci prostřednictvím portálu veřejné správy.  

  

Předmětná ustanovení zákona č. 12/2020 Sb. nabydou účinnosti dne 1. srpna 2020, 

z tohoto důvodu nemůže navržený prováděcí právní předpis nabýt účinnosti k 1. červenci 

(2020), jak požaduje § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních 

smluv, ve znění pozdějších předpisů. Další možností by bylo nabytí účinnosti k 1. lednu 2021, 

avšak v takovém případě by došlo k situaci, kdy by orgány veřejné moci v postavení 

ohlašovatelů agend podle příslušných ustanovení zákona č. 111/2009 Sb. a zákona 

č. 106/1999 Sb. neměly několik měsíců k dispozici prováděcí právní předpis.  

  

K příloze č. 1 

 

Vzhledem k faktu, že se příloha č. 1 vyhlášky č. 442/2006 Sb. osvědčila, byla tato příloha 

inkorporována do návrhu vyhlášky. Na základě provedených změn v právních předpisech, 

zejména zákona č. 12/2020 Sb., došlo v obsahu přílohy k terminologickým a věcným změnám 

v následujících položkách: 
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Položky 4.1 a 4.2 

 

Z důvodu ukončení poskytování služeb územně-identifikačního registru ÚIR-ADR se 

vypouští možnost využití tohoto systému. 

 

Položky č. 4.7 a 4.8 

 

Působnost elektronických podatelen upravovala vyhláška č. 496/2004 Sb., 

o elektronických podatelnách, která byla zrušena k 1. červenci 2012. Činnost podatelen 

upravuje zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

respektive vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, která používá 

termín „podatelna“. Obsah uvedených položek je potřeba uvést do souladu s § 2 odst. 3 písm. a), 

respektive § 2 odst. 3 písm. c) této vyhlášky. 

 

Položka č. 4.9 

 

Položka je vyžadována s cílem odstranit absenci zásadního údaje pro elektronickou 

komunikaci s povinným subjektem v souladu s § 2 odst. 3 písm. d) vyhlášky č. 259/2012 Sb. 

 

Položka č. 8.2 

 

Uvedenou položkou je povinným subjektům uloženo zveřejnění „rozpočtu a obsahu 

účetních výkazů povinného subjektu“, tj. jeho úplného textu. Jelikož zákon nepředpokládá 

povinnost zveřejnit přímo daný dokument, ale pouze seznam, byla stávající podoba bodu 8.2 

nad rámec zákona č. 106/1999 Sb. Změna reaguje na uvedenou skutečnost. 

 

Položka č. 10 

 

Legislativně-technická úprava, která reaguje na změny provedené v § 5 zákona 

č. 106/1999 Sb. 

 

Původní položka č. 11 

 

Původní položka se vypouští, neboť popis opravných prostředků bude nově popisován 

v rámci položky „opravné prostředky“ osnovy popisu úkonů orgánů veřejné moci pro jednotlivé 

úkony (příloha č. 2), kdy se tak položka stává duplicitní. 

 

Původní položka č. 12 

 

Původní položka se vypouští, neboť výčet a popis formulářů bude nově popisován 

v rámci položek „Co je nutné doložit k provedení úkonu“ osnovy popisu úkonů orgánů veřejné 

moci pro jednotlivé úkony (příloha č. 2), kdy se tak položka stává duplicitní. 

 

Původní položka č. 13 

 

Původní položka se vypouští, neboť odpovídající povinnost zveřejňovat popisy postupů 

v podobě popisu úkonů orgánu veřejné moci vedeného v registru práv a povinností vyplývá 

přímo z § 5 zákona č. 106/1999 Sb. Současně tímto dojde ke zvýšení uživatelské přívětivosti 

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



9 

 

popisů pro adresáty úkonů, když povinné subjekty nebudou vázány rigidním uvedením postupu 

na konkrétně vymezené pozici v rámci struktury zveřejňovaných informací. 

 

Položka č. 12.2 (původně č. 15.2) 

 

Uvedená položka předpokládá zveřejňování usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za 

poskytnutí informací. Podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. je však o úhradách vydáváno 

nikoli usnesení, ale rozhodnutí. 

 

Položka č. 14 (původně č. 17) 

 

Vyhláška v uvedené položce nad rámec zákonných povinností předpokládá, že výroční 

zpráva bude zveřejněna nejméně za dva poslední roky, ačkoli z § 5 odst. 1 písm. f) zákona 

č. 106/1999 Sb. taková povinnost nevyplývá, a proto se upřesňuje, že zveřejnění výročních 

zpráv za předcházející roky je postupem fakultativním. 

 

K příloze č. 2  

 

Název úkonu  

       

Položka je vyžadována pro takové označení úkonu, které je srozumitelné pro subjekt, 

který není orgánem veřejné moci, tzn. optimálně bez užití úředního žargonu.  

  

V jakém případě ve věci jednat  

       

Položka je vyžadována pro vymezení subjektu, který úkon provádí, a okolností, které jeho 

provedení podmiňují. Současně položka slouží subjektu k vyhodnocení, zda se ho daný úkon 

týká či nikoli.  

  

Charakteristika úkonu  

       

Položka slouží k podrobnější specifikaci úkonu. Slouží subjektu, který není orgánem 

veřejné moci, k snadné orientaci a pochopení účelu daného úkonu včetně toho, zda souvisí 

s uplatněním práva či splnění povinnosti tímto subjektem.  

  

Výsledek úkonu  

       

Položka je vyžadována pro vymezení a popis výsledku úkonu (např. výstup 

z informačního systému veřejné správy) a odůvodnění jeho účelu a přínosu zejména pro 

adresáta úkonu. Položka současně popisuje možnosti použití daného výsledku (např. jako 

povinná příloha podání) při uplatnění práva či splnění povinnosti adresáta.  

  

Kdy věc řešit  

       

Položka slouží k určení okamžiku zahájení provedení úkonu, a vymezení lhůt s úkonem 

spojených, které adresát úkonu musí dodržet pro uplatnění práva či splnění povinnosti.  
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Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky  

 

Položka je vyžadována za účelem informování adresáta úkonu o výčtu náležitostí, 

jež právní předpisy stanovují, a které musí adresát doložit při iniciaci úkonu, tj. uplatnění práva 

či splnění povinnosti, v elektronické podobě.  

 

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky  

 

Položka je vyžadována za účelem informování adresáta úkonu o výčtu náležitostí, 

jež právní předpisy stanovují, a které musí adresát doložit orgánu veřejné moci při iniciaci 

úkonu, tj. uplatnění práva či splnění povinnosti, jinak než elektronicky (osobně, v listinné 

podobě).  

  

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky  

 

Položka je vyžadována za účelem informování adresáta úkonu o konkrétním postupu 

nutném k jeho iniciaci a vymezení příslušného orgánu veřejné moci, u něhož lze iniciaci úkonu 

provést v elektronické podobě.  

  

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat jinak než elektronicky  

       

Položka je vyžadována za účelem informování adresáta úkonu o konkrétním postupu 

nutném k jeho iniciaci a vymezení příslušného orgánu veřejné moci, u něhož lze iniciaci úkonu 

provést jinak než elektronicky.  

  

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky  

 

Položka je vyžadována pro informování adresáta úkonu o výši poplatku a frekvenci 

a způsobu jeho placení při iniciaci úkonu provedené elektronicky. Položku je nutno uvést 

z důvodů možné rozdílné výše pro úkony iniciované elektronicky dle zákona o právu na 

digitální služby.  

  

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky 

 

Položka je vyžadována pro informování adresáta úkonu o výši poplatku a frekvenci 

a způsobu jeho placení při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky.  

  

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu  

 

Položka je vyžadována pro obeznámení adresáta úkonu s výší případné dávky nebo jiného 

plnění a jejich frekvence vyplácení, popřípadě pro obeznámení adresáta úkonu se vzorcem 

pro výpočet výše dávky nebo jiného plnění.  

   

Opravné prostředky  

 

Položka je vyžadována pro obeznámení adresáta úkonu o možnosti podat opravný 

prostředek a místě, lhůtě a způsobu jejich podání a vyřízení.  
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Časté dotazy  

 

Účelem položky je vymezení často kladených otázek souvisejících s provedením úkonu 

a uvedení vysvětlení ve formě srozumitelné pro subjekt, vůči němuž je úkon vykonáván, s cílem 

zvýšit jeho právní jistotu. Současně by tímto postupem mělo dojít ke snížení počtu dotazů 

adresovaných příslušným orgánům veřejné moci.  

  

Sankce  

       

Položka je vyžadována pro obeznámení adresáta úkonu s případnými sankcemi 

při nedodržení povinností, postupů a podmínek, které pro daný úkon vyplývají z právních 

předpisů.  

  

Aktualizace popisu  

       

Účelem položky je poskytnout přehled případných změn právního nebo faktického stavu 

a jejich případných dopadů na práva a povinnosti adresáta úkonu, který není orgánem veřejné 

moci.  

  

Působnost  

       

Klasifikace úkonu, zda je vykonáván jako státní správa přímo orgány státu, státní správa 

v přenesené působnosti orgány územních samosprávných celků, samospráva (územní, zájmová, 

profesní apod.), jiná veřejná správa (např. správa zdravotního pojištění) nebo zcela mimo rámec 

veřejné správy (soudnictví apod.). Lze specifikovat pro jednotlivé orgány veřejné moci či jejich 

kategorie.  

  

Oblast 

 

Zařazení úkonu do tematických oblastí jako je např. Bydlení, Cestování, Doprava, 

Finance apod. Vymezení tematické oblasti, v níž je úkon vykonáván, slouží k snadnější 

orientaci adresáta úkonu v rámci množiny úkonů a jejich popisů.  

 

Klíčová slova  

       

Výčet a specifikace klíčových slov týkajících se úkonu slouží k snadnější orientaci 

adresáta úkonu při vyhledávání konkrétního úkonu a jeho popisu na portálu veřejné správy.  

  

Počátek platnosti popisu úkonu  

       

Účelem položky je informovat adresáty úkonu o okamžiku, od nějž je popis úkonu platný 

a aktuální. Položka současně slouží pro řízení zobrazování celého popisu na jednotlivých 

portálech orgánů veřejné moci. Položka dále umožní vytvářet budoucí verze popisů tak, 

aby se k určenému datu automaticky aktualizovaly.  
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Konec platnosti popisu úkonu  

       

Účelem položky je informovat adresáty úkonu o okamžiku, kdy popis pozbývá platnosti 

a aktuálnosti, pokud je znám. Položka dále slouží pro správu zobrazování popisu 

na jednotlivých portálech orgánů veřejné moci.  

  

Výsledek úkonu vedený v základním registru či agendovém informačním systému  

       

Informace, zda je výsledek úkonu veden v základním registru nebo agendovém 

informačním systému, je vyžadována za účelem informování adresátů úkonu a současně 

zjednodušení evidence údajů s ohledem na § 8 zákona č. 12/2020 Sb., podle nějž má uživatel 

digitální služby podle citovaného zákona právo na zápis práva, povinnosti nebo právní 

skutečnosti, která se jej týká a vyplývá z úkonu orgánu veřejné moci uvedeného v katalogu 

služeb, do registru práv a povinností, nejsou-li právo, povinnost nebo právní skutečnost 

zapsány v základním registru nebo agendovém informačním systému.  
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