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IV. 
 

VYHODNOCENÍ MEZIREZORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ 
  

k návrhu vyhlášky o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy 
 
 

Návrh vyhlášky byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dne 22. dubna 2020 s termínem pro zaslání připomínek do 15. května 
2020. Celkem bylo k návrhu zákona uplatněno 48 zásadních připomínek, a to 8 připomínkovými místy. 

 
Zásadní připomínky uplatnily: Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zdravotnictví, Český úřad zeměměřický 
a katastrální, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Úřad pro ochranu osobních údajů, Svaz měst a obcí České republiky 
a Moravskoslezský kraj. 
 
Pouze doporučující připomínky uplatnily: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Český statistický úřad, 
a Hlavní město Praha. 
 
Žádné připomínky neuplatnily: Ministerstvo obrany, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zemědělství, odbor kompatibility Úřadu vlády České republiky, Bezpečnostní 
informační služba, Česká národní banka, Nejvyšší kontrolní úřad, Český báňský úřad, Český telekomunikační úřad, Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost, Národní bezpečnostní úřad, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad Národní 
rozpočtové rady, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Nejvyšší státní zastupitelství, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, Úřad pro zahraniční styky a informace, Akademie věd České republiky, Úřad vlády České republiky, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní 
soud, Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky, Konfederace umění a kultury, Českomoravská konfederace odborových 
svazů, Sdružení místních samospráv České republiky, Technologická agentura České republiky, Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Jihomoravský 
kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj a Zlínský kraj. 
 
Připomínky v termínu pro sdělení připomínek nezaslaly: Ministerstvo průmyslu a obchodu, úřad předsedkyně Legislativní rady vlády, Agrární 
komora České republiky, Asociace krajů České republiky, Asociace samostatných odborů České republiky, Česká advokátní komora, Česká 
komora architektů, Česká lékařská komora, Česká lékárnická komora, Česká stomatologická komora, Družstevní asociace České republiky, 
Energetický regulační úřad, Exekutorská komora České republiky, Kancelář finančního arbitra, Generální inspekce bezpečnostních sborů, 
Grantová agentura České republiky, Hospodářská komora České republiky, Notářská komora České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny, 
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Kancelář prezidenta republiky, Kancelář Senátu, Kancelář veřejného ochránce práv, Komora auditorů České republiky, Komora daňových poradců 
České republiky, Komora patentových zástupců České republiky, Komora veterinárních lékařů České republiky, Konfederace zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů České republiky, Plzeňský kraj, Národní sportovní agentura, zahraniční výbor Poslanecké sněmovny, Rada 
pro rozhlasové a televizní vysílání, zahraniční výbor Senátu, Správa státních hmotných rezerv, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Unie 
zaměstnavatelských svazů 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, Rada pro výzkum, vývoj a inovace, úřad zmocněnce vlády pro 
lidská práva, Ústav pro studium totalitních režimů a Ústavní soud. 
 
Pořadí zásadních připomínek jednotlivých připomínkových míst: 
 

1. Ministerstvo financí, 
2. Ministerstvo pro místní rozvoj, 
3. Ministerstvo zdravotnictví, 
4. Český úřad zeměměřický a katastrální, 
5. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost  
6. Úřad pro ochranu osobních údajů, 
7. Svaz měst a obcí České republiky a  
8. Moravskoslezský kraj. 

 
 

Připomínkové místo Zásadní připomínka Vypořádání připomínky 

1. Ministerstvo financí 
 
 

1.1 
K příloze vyhlášky, část Etapa životního cyklu, 
položka Etapa 
 
Není jasné, zda a jak váže na poslední položku části 
POPISNÉ ÚDAJE  
– uvede se shodný údaj? Pokud ano, musí se jednat 
opět o výběr z číselníku a údaj je duplicitní (jedná 
se hned o dvě položky po sobě následující). 
V případě, že se jedná o různé údaje, není jasné, co 

Vysvětleno.  
 
Etapa životního cyklu ISVS v sekci Popisné 
údaje rozlišuje, zda je ISVS připravovaný, 
provozovaný, nebo zda se připravuje jeho 
ukončení.   
V sekci Etapy životního cyklu se etapa a fáze 
životního cyklu váží k definovaným 
milníkům a finančním parametrům a je třeba, 
aby je správce při definici těchto údajů uvedl. 
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má být uvedeno. 
 
 

V sekci Etapy životního cyklu bude možné 
vložit údaje o plánovaných etapách 
a termínech. Podrobně bude popsáno 
v metodice. 

 1.2 
K příloze vyhlášky, položka Datum vytvoření 
ISVS 
 
Není zřejmé, které konkrétní datum má být 
uvedeno. Zda to, kterým bylo zahájen ověřovací / 
pilotní / testovací provoz, nebo to, kterým byl IS 
uveden do rutinního produkčního provozu, tedy 
plně akceptován všemi zainteresovanými stranami. 
Připomínkové místo požaduje toto zpřesnit. 

Akceptováno.  
 
Údaj bude vyplňovat správce ISVS podle 
zahájení produkčního provozu.  V tomto 
směru bude upřesněn text v kolonce „Popis 
položky“.  

 1.3 
K příloze vyhlášky, položka Kontakt 
 
Připomínkové místo požaduje uvést důvod, proč je 
nutné evidovat tuto položku u ISVS. Pro koho bude 
tato položka primárně určena, zda pro občany, kteří 
budou chtít informace obecného charakteru, či pro 
jiné orgány veřejné moci, které budou chtít 
informace technického charakteru nebo informace, 
které budou souviset s možností využívání sdílení 
dat. Pro občany bude dostatečná obecná adresa 
orgánu veřejné moci, která je zveřejněna na základě 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím a jeho prováděcí vyhlášky. V případě 
informací technického charakteru by měla být 
uvedena adresa na technického správce ISVS, ale 

Vysvětleno.  
 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy a o změně 
některých dalších zákonů, nedefinuje ani 
věcného, ani technického správce ISVS 
a neumožňuje zavést takové členění ani na 
úrovni jeho prováděcích předpisů. Položka je 
určena pro všechny žadatele, kteří budou mít 
zájem o podrobnější informace 
o  informačním systému. Bude se jednat 
o kontakt na správce ISVS.  
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v případě možnosti využívání dat a informací musí 
být jednoznačně uveden kontakt na věcného 
správce. Z tohoto důvodu připomínkové místo 
požaduje položku vysvětlit a konkretizovat její cíl. 

 1.4 
K příloze vyhlášky, položka Typ etapy životního 
cyklu ISVS 
 
S ohledem na požadované informace v položce 
„datum vytvoření ISVS“ postrádá údaj zcela smysl. 
Pokud by ovšem překladatel chtěl umožnit řízení 
informací o IS v celém jeho životním cyklu, pak 
musí existovat popis procesu takového řízení 
a určení odpovědností a kompetencí. Takové 
ambice si však tato vyhláška neklade. Tuto položku 
požaduje připomínkové místo odstranit. 

Vysvětleno. 
   
Vizte připomínku 1.1. 

 1.5 
K příloze vyhlášky, položka Správce ISVS – 
Vnitřní organizační jednotka 
 
Připomínkové místo požaduje uvést důvod, proč je 
nutné evidovat tuto položku u ISVS. Pro koho bude 
tato položka primárně určena, zda bude veřejně 
dostupná, nebo bude publikována pouze pro jiné 
orgány veřejné moci. Zda bude uváděna 
organizační jednotka věcného správce, 
nebo technického správce. Z tohoto důvodu 
připomínkové místo požaduje položku vysvětlit 
a konkretizovat její cíl. 
 

Vysvětleno.  
 
Bude se jednat o veřejný údaj, který bude 
využívat zejména správce Rejstříku ISVS pro 
výkon svých kompetencí. Obdobně bude 
možné údaj využívat i ze strany veřejnosti, 
pokud bude žádat informace o ISVS.     
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 1.6 
K příloze vyhlášky, položka Správce ISVS – 
Telefonní číslo 
 
Připomínkové místo požaduje uvést důvod, proč je 
nutné evidovat tuto položku u ISVS. Pro koho bude 
tato položka primárně určena, zda bude veřejně 
dostupná, nebo bude publikována pouze pro jiné 
orgány veřejné moci. Zda bude uváděna 
organizační jednotka věcného správce, 
nebo technického správce. Z tohoto důvodu 
připomínkové místo požaduje položku vysvětlit 
a konkretizovat její cíl. 

Vysvětleno.  
 
Vizte připomínku 1.5. 

 1.7 
K příloze vyhlášky, položka „Správce ISVS – 
Adresa elektronické pošty“ 
 
Připomínkové místo požaduje uvést důvod, proč je 
nutné evidovat tuto položku u ISVS. Pro koho bude 
tato položka primárně určena, zda bude veřejně 
dostupná, nebo bude publikována pouze pro jiné 
orgány veřejné moci. Zda bude uváděna 
organizační jednotka věcného správce, 
nebo technického správce. Z tohoto důvodu 
připomínkové místo požaduje položku vysvětlit 
a konkretizovat její cíl. 
 
 
 
 
 

Vysvětleno.  
 
Vizte připomínku 1.5. 
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 1.8 
K příloze vyhlášky, položka Typ etapy životního 
cyklu ISVS 
 
Připomínkové místo požaduje uvést důvod, proč je 
nutné evidovat tuto položku u ISVS. Pro koho bude 
tato položka primárně určena, zda bude veřejně 
dostupná, nebo bude publikována pouze pro jiné 
orgány veřejné moci. Zda bude uváděna 
organizační jednotka věcného správce, 
nebo technického správce. Z tohoto důvodu 
připomínkové místo požaduje položku vysvětlit 
a konkretizovat její cíl. 

Vysvětleno.  
 
Vizte připomínku 1.5. 

 1.9 
K příloze vyhlášky, položka Provozovatel ISVS 
– Vnitřní organizační jednotka 
 
Zákon č. 365/2000 Sb., umožňuje správce 
delegovat provozování ISVS na třetí osobu, např. 
právnickou osobu, která není orgánem veřejné 
moci. Proto připomínkové místo považuje tuto 
položku za naprosto bezpředmětnou, neboť je to 
součástí smluvních vztahů mezi orgánem veřejné 
moci a zasmluvněným provozovatelem. Ohlašující 
orgán veřejné moci by tak na sebe převzal 
odpovědnost za vedení aktuálních informací o třetí 
osobě. Položku požaduje připomínkové místo 
odstranit. 
 
 

Vysvětleno.   
 
Není možné, aby správce ISVS tento údaj 
nevkládal. Toto je případ údaje, který musí 
být předáván (každý produktivní ISVS musí 
mít provozovatele), a to výběrem 
identifikátoru orgánu veřejné moci 
z Rejstříku orgánů veřejné moci 
nebo vložením identifikačního čísla osoby. Je 
v kompetenci správce ISVS pověřit 
provozováním ISVS jinou osobu nebo její 
část. Povinnost provozovatele ISVS vést 
aktuální informace o tomto ISVS tím není 
dotčena. 
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 1.10 
K příloze vyhlášky, položka „Provozovatel ISVS 
– Telefonní číslo“ 
 
Zákon č. 365/2000 Sb., umožňuje správce 
delegovat provozování ISVS na třetí osobu, např. 
právnickou osobu, která není orgánem veřejné 
moci. Proto připomínkové místo považuje tuto 
položku za naprosto bezpředmětnou, neboť je to 
součástí smluvních vztahů mezi orgánem veřejné 
moci a zasmluvněným provozovatelem. Ohlašující 
orgán veřejné moci by tak na sebe převzal 
odpovědnost za vedení aktuálních informací o třetí 
osobě. Položku připomínkové místo požaduje 
odstranit. 

Vysvětleno. 
 
Vizte připomínku 1.9. 

 1.11 
K příloze vyhlášky, položka Provozovatel ISVS 
– Adresa elektronické pošty 
 
Zákon č. 365/2000 Sb., umožňuje správce 
delegovat provozování ISVS na třetí osobu, např. 
právnickou osobu, která není orgánem veřejné 
moci. Proto připomínkové místo považuje tuto 
položku za naprosto bezpředmětnou, neboť je to 
součástí smluvních vztahů mezi orgánem veřejné 
moci a zasmluvněným provozovatelem. Ohlašující 
orgán veřejné moci by tak na sebe převzal 
odpovědnost za vedení aktuálních informací o třetí 
osobě. Položku připomínkové místo požaduje 
odstranit. 
 

Vysvětleno. 
 
Vizte připomínku 1.9. 
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 1.12 
K příloze vyhlášky, část Dodavatel ISVS 
 
Detailní informace vedené o dodavateli 
/dodavatelích/ poddodavatelích připomínkové 
místo považuje za zcela bezpředmětnou. 
Připomínkové místo požaduje odstranit všechny 
položky týkající se dodavatele, kromě ponechání 
položky „DODAVATEL ISVS  
– NÁZEV“. 

Vysvětleno.   
 
Jeden ISVS může mít v průběhu času a často 
i v jednom jediném okamžiku více 
dodavatelů. Každý z dodavatelů může mít 
uzavřeno více smluvních vztahů s různými 
druhy plnění (služeb a zboží). Nositeli většiny 
evidovaných atributů je až objekt 
„smlouva/dodávka/projekt“ dodavatele, který 
je samostatnou třídou datového modelu 
Rejstříku ISVS, podřazenou třídě dodavatel. 
Většina údajů o plnění (projektu) je 
relevantních a povinných i v případě, že se na 
místo dodavatele jedná o plnění vlastními 
silami orgánu veřejné moci. 

 1.13 
K příloze vyhlášky, část Finanční parametry 
ISVS 
 
Předkladatel by měl vyjasnit, jaké informace jsou 
pro potřeby této evidence nezbytné a v jaké 
struktuře. Zároveň by měl předkladatel používat 
terminologii, které se běžně využívá v účetnictví. 
Položky požaduje připomínkové místo přepsat 
do struktury: 
„Investiční náklady“, „Roční provozní náklady“. 
 
 
 
 
 

Vysvětleno.   
 
Údaj je potřebný pro výkon kompetence 
předkladatele v oblasti řízení eGovernmentu 
v ČR. Pro potřeby evidence je struktura 
požadovaných informací stanovena 
číselníkem kategorií finančních parametrů.  
Členění vychází z metodického materiálu 
MV Metodiky výpočtu TCO ICT služeb 
veřejné správy ze dne  21. 1. 2016.    
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 1.14 
K příloze vyhlášky, položka Orgány veřejné 
moci využívající ISVS 
 
Připomínkové místo předpokládá, že daná 
informace bude automaticky navázána na 
informace vedené v registru práv a povinností a že 
editor - orgán veřejné moci -  toto v rámci 
zachování principu „data only once“ nebude muset 
vyplňovat „ručně“. 

Vysvětleno.  
 
Princip „data only once“ je v rámci registru 
práv a povinností důsledně využíván. 
V tomto případě se však jedná o údaj, který 
vyplňuje správce ISVS, a kterým stanoví 
výčet orgánů veřejné moci a  jejich kategorií, 
pro které je ISVS určen, a které mají možnost 
jej využívat.  Na jiném místě se tento údaj 
v registru práv a povinností nevede. 

 1.15 
K příloze vyhlášky, část Aplikační členění ISVS 
 
Předpokládá předkladatel, že informace vedené v 
této sekci budou integrovány na Národní 
architektonické repository, které je spravováno 
předkladatelem? 

Vysvětleno.  
  
V tuto chvíli není vazba mezi 
architektonickým repository a Rejstříkem 
ISVS plánována. Bude realizováno v další 
fázi rozvoje Rejstříku ISVS. 

 1.16 
K návrhu obecně  
 
Z návrhu vyhlášky není zřejmé, jak budou 
informace vedené o ISVS napojeny na informace 
vedené v Katalogu služeb. Zda je bude jednat 
o duplicitní „katalogy“, nebo zda budou vzájemně 
datově propojeny. 
 
 

Vysvětleno.  
 
Katalog služeb vede věcný popis služeb, které 
orgán veřejné moci poskytuje extraneům, 
bez ohledu na informační podporu výkonu 
těchto služeb.  
Rejstřík ISVS vede evidenci ISVS, které jsou 
používány pro výkon agend. V současné době 
je v registru práv a povinností vedena vazba 
ISVS – agenda. V dalších etapách rozvoje 
registru práv a povinností bude detailně 
popsána vazba ISVS na věcné služby orgánů 
veřejné moci. 
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 1.17 
K příloze vyhlášky, položka Datum likvidace 
ISVS 
 
Z popisu není zřejmé, zda je likvidací myšleno 
i zakonzervování ISVS pro poskytování služeb 
přístupu k historickým datům. Popis položky 
„DATUM LIKVIDACE ISVS“ připomínkové 
místo považuje za nepřesný a nejasný. Pokud 
veřejná správa může využívat pro svoje potřeby 
více různých informačních systémů, bylo by 
vhodné v poli, kde je uveden popis k položce 
„DATUM LIKVIDACE ISVS“, buď slovo „všech“ 
vypustit, nebo za slovo „služeb“ doplnit slovo 
„dané“. 

Akceptováno.  
 
Návrh upraven ve smyslu připomínky.  
„datum trvalého ukončení poskytování služeb 
ISVS“. Předkladatel zastává názor, že 
způsobilost ISVS poskytovat službu přístupu 
k historickým datům znamená, že ISVS není 
ještě zcela zlikvidován. Datum likvidace 
znamená datum, od kdy není ISVS již 
nikterak funkční. 

 1.18 
K příloze vyhlášky, položka Právní předpis 
 
Položka předpokládá, že nemohou existovat ISVS, 
které nejsou výslovně uvedeny v právním předpisu. 
Obvyklejší však je, že ISVS je provozován jako 
nezbytná součást výkonu veřejné správy a žádný 
právní předpis náležitosti ISVS nespecifikuje, ale 
nanejvýše jsou od něj odvozovány. Je třeba položku 
označit jako nepovinnou nebo změnit popis 
položky. Předpokládá předkladatel, že tato položka 
bude automaticky vyplňována na základě výběru 
z registru práv a povinností? 
 
 
 

Vysvětleno.  
 
Ne každý ISVS je explicitně v právním 
předpisu uveden, vždy však existuje právní 
opora pro jeho existenci (minimálně v podobě 
agendy, při jejímž výkonu je využíván).  
V registru práv a povinností se tento přehled 
nikde nevede. V případě položky Právní 
předpis v Rejstříku ISVS se jedná o primární 
zdroj informace, kterou není odkud přebírat. 
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 1.19 
K příloze vyhlášky, položka Agenda 
 
Není vyplněn sloupec definující, zda se jedná 
o povinnou nebo nepovinnou položku. 
Připomínkové místo navrhuje doplnit bližší popis, 
co má být v položce uvedeno (např. mzdová 
agenda, evidence ekonomických subjektů atd.) 
Předpokládá předkladatel, že tato položka bude 
automaticky vyplňována na základě výběru 
z registru práv a povinností? 

Akceptováno.  
 
Bude doplněno. Jedná se o povinnou položku 
ve formě vazby na číselník agend vedených 
v registru práv a povinností.    

 1.20 
K příloze vyhlášky, část Finanční parametry 
ISVS, položka Rok 
 
Popis je u dlouhodobých realizací nepřesný. 
Sledován by neměl být okamžik vzniku nákladu 
(vůči dodavateli), ale termín akceptace dodávky. 

Vysvětleno. 
 
Cílem je sledovat výdaje v určeném členění, 
které je nastaveno aplikačně po jednotlivých 
letech bez ohledu na délku implementace.  
Finanční parametry se evidují po jednotlivých 
rozpočtových letech a etapách.  

2. Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
 
 

2.1 
K příloze vyhlášky, část Finanční parametry 
ISVS 
 
Připomínkové místo požaduje doplnit u položek 
„Rok“ a „Etapa“ rozlišení, zda se jedná o povinnou 
(P) či nepovinnou (N) položku.  
 
Odůvodnění: 
Prováděcí právní předpis by měl jednoznačně tyto 
skutečnosti stanovit, aby bylo zřejmé, zda se jedná 
o položky povinné či nepovinné. 

Akceptováno. 
 
Jedná se o povinné položky, materiál bude 
upraven ve smyslu připomínky.  
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 2.2 
K příloze vyhlášky, část Finanční parametry 
ISVS 
 
Externí výdaje a interní náklady jsou povinnými 
položkami popisu ISVS. Připomínkové místo 
požaduje materiál doplnit o informaci, zda se 
povinnost vyplňovat tyto povinné položky bude 
vztahovat na všechny ISVS, resp. i na ty již 
evidované. 
  
Odůvodnění: 
Pokud by se tyto údaje měly vyplňovat za všechny 
ISVS bez rozdílu, připomínkové místo upozorňuje, 
že u řady informačních systémů bude prakticky 
nemožné tyto výdaje a náklady vyčíslit. Týká se 
primárně ISVS s typem etapy životního cyklu 2 
(provoz, užívání a rozvoj), které fungují 
dlouhodobě (např. 15 let). 
 

Akceptováno. 
 
Odůvodnění bude doplněno o vztah vyhlášky 
k stávajícím ISVS. Orgány veřejné moci 
budou mít povinnost evidovat příslušné 
položky od účinnosti navrhované vyhlášky, 
nikoli tedy zpětně. Proto také vyhláška 
neobsahuje přechodná ustanovení.   

 2.3 
K příloze vyhlášky, část Finanční parametry 
ISVS, položka Interní náklady 
 
V popisu položky „Interní náklady“ připomínkové 
místo požaduje upřesnit, co se rozumí „daným 
obdobím“ a co všechno by mělo být zahrnuto 
v položce „Interní náklady“.  
 
 
 

Akceptováno. 
 
Vysvětlení u položky Interní náklady bude 
upraveno stejně jako u položky Externí 
výdaje. Daným obdobím se rozumí příslušný 
kalendářní rok. 
Výčet požadovaných externích výdajů 
a interních nákladů je obsažen v aplikaci: 
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Odůvodnění: 
Není zřejmé, zda se má např. jednat i o výdaje 
a platy zaměstnanců spravujících daný ISVS. 
Externí výdaje se dle popisu položky mají uvádět 
za daný kalendářní rok a etapu životního cyklu. 
Interní náklady naopak za dané období a etapu 
životního cyklu. 

• Náklady nákupního procesu 
(Předběžné analýzy, tvorba zadání, 
výběr řešení a dodavatele) 

• Nákup Softwaru a Hardwaru pro 
projekt 

• Analýza, vývoj, implementace 
a zkušební provoz 

• Provoz a podpora řešení Hardwaru 
a Softwaru 

• Hardware/Software údržba 
a průběžné úpravy 

• Projekty postupné inovace 
a zlepšování 

• Projekty upgrade 
• Zvýšené náklady užívání řešení  
• Konzervace a ukončení řešení 
• Licence, Hardware, provoz, podpora, 

údržba, průběžný rozvoj  
• Ostatní, k fázi životního cyklu 

nepřiřaditelné náklady. 
Podrobnější specifikace obsahu nákladů je 
uvedena v metodickém materiálu MV 
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné 
správy ze dne 21. 1. 2016.    
 

3. Ministerstvo 
zdravotnictví 
 
 
 

3.1 
K odůvodnění 
 
Předkladatel uvádí v odůvodnění, že „údaje 
o popisu informačních systémů veřejné správy, 

Vysvětleno.  
 
Návrh předpokládá, že některé údaje budou 
automaticky doplněny údaji, ke kterým má 
správce Rejstříku ISVS přístup, jedná se 
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kterými již správce rejstříku informačních systémů 
veřejné správy disponuje, nebude vyžadovat po 
správci informačního systému veřejné správy, a to 
za účelem naplnění obecných zásad spolupráce 
mezi správními orgány a efektivity veřejné správy. 
Eliminace opětovného vyžadování údajů, ke 
kterým mají orgány veřejné moci již přístup, je 
naplněním stěžejního principu „data only once“, na 
němž je moderní eGovernment založen, a který je 
de iure zakotven například v § 5 zákona 
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, avšak 
který primárně míří k subjektům vně veřejného 
sektoru.“. 
 
a) Připomínkové místo upozorňuje, že naplnění 
výše uvedeného tvrzení není podloženo § 5 zákona 
o základních registrech, jak je v odůvodnění 
uvedeno. Oprávnění předkladatele využít údaje 
z jiných registrů za účelem vedení registru práv 
a povinností z tohoto ustanovení nevyplývá 
a nevyplývá ani z ustanovení upravujících registr 
práv a povinností. Připomínkové místo dále 
upozorňuje, že § 5 zákona o základních registrech 
se vztahuje pouze na referenční údaje, nicméně 
údaje o orgánu veřejné moci vedené v registru práv 
a povinností podle § 51 odst. 1 písm. m) („výčet a 
popis informačních systémů veřejné správy, jichž 
je orgán veřejné moci správce;…“) nejsou podle 
§ 51 odst. 2 referenčními údaji. 
Připomínkové místo požaduje vysvětlení, na jakém 
právním základě bude tvrzení naplněno či zda 

zejména o údaje z veřejných evidencí (vizte 
níže seznam „předvyplňovaných“ údajů). 
Nejedná se o údaje, ke kterým by správce, 
orgán veřejné moci, potřeboval explicitního 
zákonného zmocnění s výjimkou přístupu 
k údajům v JIP, přičemž ten je založen 
na § 56a zákona o základních registrech. 
Předkladatel v odůvodnění neuvedl, že je 
přístup správce Rejstříku ISVS založen na § 5 
zákona č. 111/2009 Sb., naopak že toto 
ustanovení míří vně veřejného sektoru. 
Předvyplnění položek správcem Rejstříku 
ISVS je založeno na obecných zásadách 
spolupráce mezi správními orgány 
a efektivitě veřejné správy.  
 
Údaje, které budou předvyplněny 
automaticky:  
Správce ISVS (dle přihlášeného uživatele 
z JIP): 

- identifikátor 
- název 
- adresa 
- ID datové schránky 
- rozlišení datové schránky 

Provozovatel ISVS (dle zadaného 
identifikačního čísla osoby nebo 
identifikátoru orgánu veřejné moci v registru 
práv a povinností) 

- název 
- adresa 
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budou muset údaje stanovené v předložené 
vyhlášce předat editoři, přestože již tyto údaje byly 
předávány podle vyhlášky č. 528/2006 Sb., o formě 
a technických náležitostech předávání údajů do 
informačního systému, který obsahuje základní 
informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných 
informačních systémů veřejné správy (vyhláška 
o informačním systému o informačních systémech 
veřejné správy). 
 
b) Připomínkové místo si není vědomo, jakým 
způsobem bude naloženo s údaji, které předkladatel 
vede v informačním systému veřejné správy (dále 
jen „ISVS“), který obsahuje základní informace 
o dostupnosti a obsahu zpřístupněných ISVS. 
Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby 
a o změně některých zákonů, zrušil vyhlášku 
č. 528/2006 Sb. s tím, že předložená vyhláška 
stanoví rozsah údajů, které budou vedeny v registru 
práv a povinností. Zákon č. 12/2020 Sb. však 
neobsahuje žádné přechodné ustanovení, které by 
stanovovalo, že údaje, které jsou vedeny podle 
vyhlášky č. 528/2006 Sb. budou přesunuty do 
registru práv a povinností.  
Připomínkové místo tudíž požaduje vysvětlení, jak 
bude naloženo s údaji vedenými na základě 
vyhlášky č. 528/2006 Sb. 
 
 
 
 

- ID datové schránky 
- typ datové schránky 

Dodavatel ISVS (dle zadaného 
identifikačního čísla osoby) 

- název 
- adresa 
- ID datové schránky 
- typ datové schránky. 
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4. Český úřad 
zeměměřický  
a katastrální 
 
 

4.1 
Nad rámec návrhu – k příloze vyhlášky 
 
Připomínkové místo požaduje doplnit seznam 
položek o položku „Subsystém ISVS“. 
Odůvodnění: Ve vyhlášce č. 528/2006 Sb. je tato 
položka uvedena a je také využívána, a to zejména 
pro přístup subsystému k datům základních 
registrů, není tedy důvod ji v předkládané vyhlášce 
nadále neuvádět. 

Vysvětleno. 
 
Vyhláška č. 528/2006 Sb., bude k 1. 8. 2020 
zrušena. Položka Subsystém ISVS byla 
po posouzení shledána jako nadbytečná 
a s jejím dalším vedením se nepočítá. Přístup 
k základním registrům se řídí na úrovni ISVS 
jako celku.  

5. Národní úřad pro 
kybernetickou a 
informační bezpečnost 
 
 

5.1 
Obecně k návrhu 
 
Návrh vyhlášky má v návaznosti na § 69 odst. 3 
písm. a) zákona č. 111/2009 Sb., ve znění zákona 
č. 12/2020 Sb., stanovit položky, které mají 
popisovat jednotlivé informační systémy veřejné 
správy. Tyto položky mají být podle § 51 odst. 1 
písm. m) a § 51 odst. 11 zákona o základních 
registrech (ve znění pozdějších předpisů) veřejně 
přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Některé z uvedených položek seznamu (resp. částí 
položek seznamu) považuje připomínkové místo za 
problematické pro náležité zajištění kybernetické 
bezpečnosti dotčených informačních systémů 
veřejné správy, přičemž stanovisko 
připomínkového místa obecně zní: čím vyšší míra 
detailu o technických specifikacích prvku je 
veřejně přístupná, tím vyšší je bezpečnostní riziko. 

Vysvětleno. 
 
Lze souhlasit s uvedeným obecným tvrzením, 
že čím vyšší míra detailu o technických 
specifikacích prvků, tím vyšší bezpečnostní 
riziko.  
V případě údajů požadovaných vyhláškou 
o seznamu položek popisu informačního 
systému veřejné správy se však podle míněný 
předkladatele nejedná v žádném případě 
o jakoukoli míru detailu technických 
specifikací prvků, žádné technické 
specifikace prvků nejsou obsaženy, tudíž 
nejde ani o žádné bezpečnostní riziko.  
Předkladatel na popud připomínkového místa 
doplní v odůvodnění text: „Pro stanovení 
údajů, které se povedou o informačních 
systémech veřejné správy v rejstříku 
informačních systémů veřejné správy, je 
v neposlední řadě determinující rovněž fakt, 
že zveřejňování informací o informačních 
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systémech veřejné správy musí být prováděno 
v souladu se zásadami kybernetické 
bezpečnosti a u informačních systémů veřejné 
správy spadajících současně do působnosti 
zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, také v souladu s 
tímto zákonem [tzn. zohlednění úrovně 
důležitosti aktiva a postup při zveřejňování 
informací o tomto aktivu v souladu 
s požadavky na ochranu dotčeného aktiva 
podle § 4 odst. 1 písm. h) a i) vyhlášky 
č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, 
kybernetických bezpečnostních incidentech, 
reaktivních opatřeních, náležitostech podání 
v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci 
dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)]. 
Zveřejnění informací nesmí zvyšovat 
bezpečnostní riziko pro informační systémy 
veřejné správy, neboť platí, že čím vyšší míra 
detailu o technických specifikacích prvku je 
veřejně přístupná, tím vyšší je bezpečnostní 
riziko.“ 

 5.2 
K příloze vyhlášky, položka Charakteristika 
ISVS 
 
V položce CHARAKTERISTIKA ISVS 
připomínkové místo nesouhlasí s uváděným 
popisem položky, podle kterého má být 
zveřejňována „použitá architektura ISVS“. 

Vysvětleno. 
 
Předkladatel má za to, že text vyhlášky je 
v souladu s požadavkem připomínky 
potřebné specifikace popisu architektury, 
neboť požaduje „stručný popis“ ISVS. Pokud 
by se měl předkladatel přidržet nově zaváděné 
terminologie IK ČR a jejích navazujících 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBR59G38J)



18 
 

Předmětné může být splněno jak jedinou větou, tak 
poměrně obsáhlou specifikací. Pokud bude 
předkladatel vyhlášky trvat na ponechání této části 
položky, připomínkové místo požaduje, aby již na 
úrovni vyhlášky byla tato položka popsána tak, že 
má jít o popis architektury na nejobecnější možné 
úrovni. 

dokumentů, zejména NAP, pak je v tomto 
údaji požadován: „stručný popis architektury 
ISVS na úrovni tzv. architektury úřadu 
(Enterprise Architecture)“. 
Ta obsahuje pouze informace o existenci 
nějakých prvků (zejména aplikačních 
komponent), ale neříká nic o jejich fungování 
a už vůbec nic o jejich konstrukci či 
nastavení. 

 5.3 
K návrhu vyhlášky 
 
SPRÁVCE ISVS – TELEFONNÍ ČÍSLO,  
SPRÁVCE ISVS – ADRESA ELEKTRONICKÉ 
POŠTY, 
PROVOZOVATEL ISVS – VNITŘNÍ 
ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA,  
PROVOZOVATEL ISVS – TELEFONNÍ ČÍSLO,  
PROVOZOVATEL ISVS – ADRESA 
ELEKTRONICKÉ POŠTY,  
DODAVATEL ISVS – VNITŘNÍ 
ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA , 
DODAVATEL ISVS -– TELEFONNÍ ČÍSLO,  
DODAVATEL ISVS -– ADRESA 
ELEKTRONICKÉ POŠTY a 
HLAVNÍ DODAVATEL / SUBDODAVATEL 
Připomínkové místo považuje za problematické 
jako celek a požaduje je vypustit. Ať už v případě 
správce, provozovatele nebo dodavatele jsou 
zveřejněním těchto údajů vytvářeny výborné 
podmínky pro případný spear-phishing. 

Vysvětleno. 
 
Vyhláška předpokládá, že správce, 
provozovatel případně dodavatel řešení nebo 
provozní podpory mají vybudovány struktury 
pro poskytování služeb spojených s tímto 
řešení. Tyto struktury mají přirozeně veřejné 
kontaktní údaje typu help_desk@abc.cz 
a přiměřeně zabezpečené proti útokům. 
Orgány veřejné moci mají kromě toho 
povinnost stanovenou jinými právními 
předpisy, např. zákonem č. 106/1999 Sb. nebo 
zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě a o změně některých zákonů, 
tkvící ve zveřejňování adres elektronické 
pošty. Bude-li takový orgán veřejné moci 
správcem či provozovatelem, bude muset tyto 
údaje zveřejňovat v každém případě. 
Právnické osoby nadto adresy elektronické 
pošty obvykle na svých internetových 
stránkách zveřejňují. Jejich 
(znovu)zveřejnění v datových sadách podle 
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vyhlášky nepovažuje předkladatel 
za příspěvek k „spear-phishingu“ ani 
„whalingu“. 

 5.4 
K příloze vyhlášky, položky Typ dodavatele, 
Komponenty ISVS a Typ certifikace 
 
V položce TYP připomínkové místo nesouhlasí 
s uvedením popisu položky „typ dodávky“, 
v položce KOMPONENTY ISVS nesouhlasí 
s uvedením popisu položky „seznam komponent, 
které jsou součásti dodávky“ a v položce TYP 
CERTIFIKACE nesouhlasí s uvedením 
následujících slov v popisu položky „informační 
audit ISVS, hodnocení bezpečnosti“.  
Tyto požadované informace by významně 
zjednodušily pochopení fungování daného ISVS 
a udělaly z něj snadný terč. Informace o seznamu 
dodaných komponent, obsah a výsledky auditu 
a hodnocení bezpečnosti jsou naprosto klíčové 
a měly by být co nejméně sdíleny. 

Vysvětleno. 
 
Jedná se o manažerské informace potřebné 
pro řízení rozvoje eGovernmentu v ČR. 
Předkladatel si není vědom kybernetického 
rizika, které by hrozilo z důvodu získání 
uvedeného klastru informací.    
Komponenty mají být vyjmenovány 
v souladu s metodikou modelování tzv. 
Národní architektonickým rámcem, například 
CRM, DMS, Portál, ERP apod. Takové 
informace by neměly usnadňovat provedení 
kybernetických útoků. 
 

 5.5 
K příloze vyhlášky, položky Externí výdaje, 
Interní náklady a Kategorie finančního 
parametru 
 
V položce EXTERNÍ VÝDAJE nesouhlasí 
připomínkové místo s uvedením slov „výše 
externích výdajů“, v položce INTERNÍ NÁKLAD 
nesouhlasí s uvedením slov „interní náklady 

Vysvětleno. 
 
Jedná se o manažerské informace potřebné 
pro řízení rozvoje eGovernmentu v ČR. 
Předkladatel si není vědom kybernetického 
rizika, které by hrozilo z důvodu získání 
uvedeného klastru informací. 
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v daném období“ a v položce KATEGORIE 
FINANČNÍHO PARAMETRU nesouhlasí 
s uvedením slov „nákup programového vybavení 
a technického vybavení“, slov „provoz a podpora 
řešení programového vybavení a technického 
vybavení“ a slov „údržba a průběžné úpravy 
programového vybavení a technického vybavení“. 
Informace o financování konkrétních informačních 
systémů jsou významnou indicií k posouzení 
důležitosti systému a z těch významných mohou 
opět vytvořit vyhledávanější cíl. 

 5.6 
K příloze vyhlášky, položka Umístění 
aplikačního prvku 
 
K položce UMÍSTĚNÍ APLIKAČNÍHO PRVKU 
považuje připomínkové místo za nesrozumitelné, 
co je míněno tímto umístěním (zda umístění ve 
fyzické infrastruktuře, logické infrastruktuře nebo 
například umístění „u dodavatele“). Současně má 
připomínkové místo pochybnost o potřebnosti 
zveřejňování umístění aplikačního prvku, ať už 
v jakémkoli smyslu. 

Vysvětleno. 
 
Jedná se o manažerské informace potřebné 
pro řízení rozvoje eGovernmentu v ČR. 
Předkladatel si není vědom kybernetického 
rizika, které by hrozilo z důvodu získání 
uvedeného klastru informací. 
Nejedná se o fyzické umístění aplikačního 
prvku, ale o informaci o koncovém bodu 
aplikace, přes který lze s aplikací 
komunikovat. Je to potřebné pro popis 
komunikace klient – ISVS popřípadě pro 
komunikaci ISVS – ISVS. Jedná se vlastně 
o Endpoint, na kterém je aplikační prvek 
dostupný. 
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 5.7 
K příloze vyhlášky, položka Dokumentace 
 
V položce DOKUMENTACE považuje 
připomínkové místo za nesrozumitelné, co je touto 
dokumentací míněno (zda provozní dokumentace, 
bezpečnostní dokumentace, administrátorská 
dokumentace nebo například dokumentace 
obsahující obecný popis informačního systému). 
Připomínkové místo žádá současně o informaci, 
zda má být tato dokumentace zveřejňována a priori, 
nebo se její zveřejňování předpokládá 
až v souvislosti s touto nyní navrhovanou 
vyhláškou. 

Vysvětleno. 
 
Aplikace bude umožňovat vložit více 
aplikačních prvků ISVS a k nim také adresu 
dokumentace. Jedná se o manažerské 
informace potřebné pro řízení rozvoje 
eGovernmentu v ČR.  
Protože jde o veřejné údaje, jedná 
se o internetovou adresu, na které je veřejná 
dokumentace aplikačního prvku (pokud 
existuje). 
Typ dokumentace, která se má zveřejňovat, 
není specifikován. Bude záležet na správci, 
kterou dokumentaci uvede. Smyslem není 
uvádět veškerou dokumentaci, ale pouze tu, 
která je veřejně dostupná a má význam pro 
ostatní uživatele (např. popis rozhraní, 
uživatelskou dokumentaci).  
Dokumentace  se neukládá v agendovém 
informačním systému práv a povinností, ale 
uvádí se pouze odkaz na místo kde je uložena 
(nejlépe URL kde lze dokumentaci stáhnout).  
 

6. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 
 
 

6.1 
K odůvodnění 
 
Část 6 obecné části důvodové zprávy nebo 
odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného 
řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné dopracovat.  

Akceptováno. 
 
Odůvodnění bude doplněno ve smyslu 
připomínky.  
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Rozdíl mezi článkem 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR 
spočívá v tom, že písmeno c) je povinnost uložená 
soukromoprávní osobě nebo též veřejnoprávní, 
která ale vystupuje soukromoprávně, 
např. povinnost evidovat výdaje pro daňovou 
povinnost. Zde však je právní vztah veřejnoprávní, 
neboť ISVS je veřejnoprávní. Jde tedy o výkon 
veřejné moci. 
Účel zpracování osobních údajů vymezený jako 
„evidence údajů o informačních systémech veřejné 
správy“ je příliš vágní, protože to je účel celého 
rejstříku informačních systémů veřejné správy, 
nikoliv pouze těch dvou kontaktních údajů. Účelem 
zpracování kontaktních údajů obecně je 
kontaktování subjektu údajů, nebo zde 
provozovatele, kvůli opravě, doplnění, porušení 
ochrany osobních údajů apod. Je však třeba 
upozornit na to, že „musí tak disponovat 
kontaktními údaji osob, které tyto informace editují 
nebo správce či provozovatele informačního 
systému veřejné správy zastupují“ je apodiktické 
tvrzení a místo toho by DPIA měla obsahovat 
vysvětlení, proč musí. Přiměřenost by měla být 
odůvodněna, například stavem techniky, nutností 
rychlého kontaktu apod., anebo vyplývat ipso facto. 
U právního základu u článku 6 odst. 1 písm. c) a e) 
GDPR se nezkoumá oprávněnost zájmu, neboť ten 
přímo vyplývá z povinnosti, výkonu veřejné moci 
nebo toho, že právní zájem je veřejný. Jak DPIA 
správně uvádí: „Toto zpracování bude také 
z hlediska zákona nezbytné“. 
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DPIA se nevěnuje vlastnímu obsahu vyhlášky, tj. 
kapitole BEZPEČNOSTNÍ PARAMETRY ISVS. 
To je nezbytné napravit. 

 6.2 
K příloze vyhlášky, položka Právní tituly pro 
zpracování osobních údajů 
 
Položku PRÁVNÍ TITULY PRO ZPRACOVÁNÍ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ je nezbytné zpřesnit.  
 
Odůvodnění: 
Ve veřejném právu je možné použít 5 právních 
základů zpracování osobních údajů, ale výslovný 
zákonný podklad má pouze písmeno c) a e). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno. 
 
Návrh bude upraven ve smyslu připomínky. 
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7. Svaz měst a obcí České 
republiky 
 
 
 

7.1 
K návrhu vyhlášky obecně 
 
Není zřejmé, z jakého důvodu by měl každý orgán 
veřejné moci mít stanovenu povinnost opakovaně 
uvádět stejné údaje k provozovaným ISVS – jinými 
slovy z jakého důvodu není systém postaven tak, že 
pokud by chtěl nějaký výrobce/dodavatel 
deklarovat svůj IS jako ISVS, měl by povinnost 
projít „auditním řízením“ např. u předkladatele 
a v registru práv a povinností by poté na základě 
tohoto vznikl číselník – jakýsi seznam těchto 
výrobců/dodavatelů. Následně by orgán veřejné 
moci mohl vybírat pouze z tohoto číselníku. Tím by 
došlo nejen k úspoře času, ale i k naprostému 
zjednodušení a celkovému zefektivnění.  
V tomto směru lze odkázat i na zkušenosti 
z minulosti, kdy byly vkládány systémy do 
ISoISVS, avšak bez zavedení jednotného postupu, 
čímž došlo k řadě nejasností, nekoordinovaných 
postupů a ve výsledku ke zmatkům, čímž se 
jakákoli efektivnost takového postupu nejevila jako 
pozitivní.  
 
Připomínkové místo proto navrhuje, aby bylo za 
účelem prohlášení IS jako ISVS zváženo provádění 
„auditních řízení“ předkladatelem či jiným 
stanoveným orgánem a následně aby byl vytvořen 
číselník v registru práv a povinností, z nějž by mohl 
orgán veřejné moci v případě potřeby provést 
výběr. Tím by se tato navrhovaná vyhláška stala 

Vysvětleno. 
 
Centrální registr ISVS, který by vedl 
předkladatel je v přímém rozporu s posláním 
registru práv a povinností, kde hlavní 
odpovědnost za registraci agend mají jejich 
ohlašovatelé, kteří jsou gestory příslušných 
zákonů odvozených z kompetencí 
jednotlivých ministerstev a ústředních 
správních úřadů podle kompetenčního 
zákona. Kompetenci ohlašování všech agend 
nelze proto převést na předkladatele. 
Obdobně nelze na předkladatele převést 
kompetenci určovat, který IS je určený pro 
výkon veřejné správy, neboť předkladatel 
nemůže zasahovat do kompetence 
jednotlivých gestorů agend, kterými je 
veřejná správa vykonávána. Předkladatel 
nadto musí k 1. 8. 2020 naplnit zmocnění, 
které k témuž datu na zákonné úrovni 
stanovil, spolu s konkrétním řešení, 
zákonodárce. Diskuze nad řešením, které je 
nové a již schválené, není tedy z tohoto 
pohledu relevantní.      
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nadbytečnou a celý systém by se tak stal 
transparentním. 
Připomínkové místo si dovoluje ve vší skromnosti 
zdvořile požádat o vyvolání diskuse v odborných 
kruzích na toto téma, neboť by tím došlo 
k zásadnímu zefektivnění a usnadnění práce. 

 7.2 
K příloze vyhlášky, část Popisné údaje 
 
Popis aplikačního Softwaru – Popisné údaje – zde 
je z pohledu připomínkového místa jednoznačně 
vnímáno riziko z pohledu kybersecurity, neboť 
sdělováním takových údajů lze usnadnit útok 
potenciálnímu útočníkovi. Navíc tyto informace lze 
vnímat jako duplicitní s ohledem na povinnost 
předkládání architektury IS podle TOGAFF na 
OHA MV ČR. Připomínkové místo navrhuje zvážit 
a změnit znění nastavených položek. 

Vysvětleno.   
 
Jedná se o manažerské informace potřebné 
pro řízení rozvoje eGovernmentu v ČR. 
Předkladatel si není vědom kybernetického 
rizika, které by hrozilo z důvodu získání 
uvedeného klastru informací. 
Uvedené popisné údaje o základních rysech 
existence ISVS nijak nezvyšují bezpečnostní 
riziko. 
Vztah k OHA je obrácený – jeho formuláře se 
budou zjednodušovat s poukázáním na 
informace již evidované dle této vyhlášky. 

 7.3 
K příloze vyhlášky, položka Typ etapy životního 
cyklu 
 
Typ etapy životního cyklu (povinná položka) – tato 
položka nedává bližší význam; pokud by však její 
vypuštění nebylo možné, navrhuje připomínkové 
místo řídit se ITIL. Připomínkové místo tedy 
navrhuje vypuštění této položky bez náhrady, 
případně její nahrazení ITIL. 

Vysvětleno.   
 
Etapa životního cyklu ISVS v sekci Popisné 
údaje rozlišuje, zda je ISVS připravovaný, 
provozovaný, nebo zda se připravuje jeho 
ukončení.   
V sekci Etapy životního cyklu se etapa a fáze 
životního cyklu váží k definovaným 
milníkům a finančním parametrům a je třeba, 
aby je správce při definici těchto údajů uvedl. 
V sekci Etapy životního cyklu bude možné 
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vložit údaje o plánovaných etapách 
a termínech. Podrobně bude popsáno 
v metodice. 

 7.4 
K příloze vyhlášky, část Etapy životního cyklu 
 
Etapy životního cyklu (nepovinné) – zbytná 
položka, u níž lze očekávat její nevyplňování ve 
většině případů. Připomínkové místo navrhuje tuto 
položku bez náhrady vypustit. 

Vysvětleno. 
 
Etapa životního cyklu ISVS v sekci Popisné 
údaje rozlišuje, zda je ISVS připravovaný, 
provozovaný, nebo zda se připravuje jeho 
ukončení.   
V sekci Etapy životního cyklu se etapa a fáze 
životního cyklu váží k definovaným 
milníkům a finančním parametrům a je třeba, 
aby je správce při definici těchto údajů uvedl. 
V sekci Etapy životního cyklu bude možné 
vložit údaje o plánovaných etapách 
a termínech. Podrobně bude popsáno 
v metodice. 

 7.5 
K příloze vyhlášky, část Dodavatel ISVS, 
položka Typ  
 
Typ dodavatele (P) – číselník, jež je navržen, 
nedává bližší význam. Připomínkové místo 
navrhuje tuto položku bez náhrady vypustit. 

Vysvětleno.   
 
Údaje o typu dodavatele jsou požadovány 
z důvodu výkonu kompetence předkladatele 
v oblasti informačních systémů veřejné 
správy podle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 
správy České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů. Nejedná se o atribut dodavatele, ale 
jeho jednoho každého dílčího plnění. Až na 
výjimky úplných specialistů dodavatelé 
střídají různé typy plnění. Proto je navrženo 
uvedené členění (dodavatel aplikačního 
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softwaru, dodavatel základního softwaru, 
dodavatel aplikační služby, dodavatel 
hardwaru, dodavatel systémové integrace, 
dodavatel platformy, dodavatel provozní 
podpory, atd.). 

 7.6 
K příloze vyhlášky, položka Hlavní 
dodavatel/Subdodavatel 
 
Příznak hlavního dodavatele, subdodavatele (P) - 
zbytná položka, jež není nijak opodstatněna. 
Připomínkové místo navrhuje tuto položku 
bez náhrady vypustit. 

Vysvětleno. 
 
Údaje o typu dodavatele jsou požadovány 
z důvodu výkonu kompetence předkladatele 
v oblasti informačních systémů veřejné 
správy podle zákona č. 2/1969 Sb. Nejedná se 
o atribut dodavatele, ale jeho jednoho každého 
dílčího plnění podle jeho charakteru zda se 
podle smlouvy jedná o hlavního dodavatele 
nebo subdodavatele.  
Příznak je důležitý zejména z hlediska 
informací o zodpovědnostech za ISVS. Pokud 
bude evidováno více než jeden dodavatel, pak 
je třeba vědět, který které zastřešil svou 
zodpovědností hlavního dodavatele. 
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 7.7 
K příloze vyhlášky, položka Období aktivní 
účasti na dodávce 
 
Období aktivní účasti na dodávce (P) - zbytná 
položka, jejíž opodstatněnost opět není dána. 
Připomínkové místo navrhuje tuto položku bez 
náhrady vypustit. 

Vysvětleno. 
 
Údaje o období aktivní účasti na dodávce jsou 
požadovány z důvodu výkonu kompetence 
předkladatele v oblasti informačních systémů 
veřejné správy podle zákona č. 2/1969 Sb. 
Položka je pro dlouhodobé řízení rozvoje 
ISVS nezbytná. Je-li uveden externí dodavatel 
nějakého typu plnění, pak je nutné uvést také, 
odkdy a dokdy je toto plnění smluvně kryto. 
Nejedná se o atribut dodavatele, ale jeho 
jednoho každého dílčího plnění, které je 
evidováno na úrovni jednotlivých dodávek. 

 7.8 
K příloze vyhlášky, položka Komponenty ISVS 
 
Komponenty ISVS (P) – zbytná položka, která není 
důvodná. Připomínkové místo navrhuje tuto 
položku bez náhrady vypustit. 

Vysvětleno. 
 
Údaje o dodávaných komponentách ISVS 
jsou požadovány z důvodu výkonu 
kompetence předkladatele v oblasti 
informačních systémů veřejné správy podle 
zákona č. 2/1969 Sb. 
Většina ISVS představuje pouze logický 
systém, tvořený řadou fyzicky instalovaných 
komponent různého účelu. Z řady potřeb, jako 
je například sílení částí IS nebo posouzení 
jejich umisťování do eGovernment Cloudu se 
tato rozhodnutí nedějí na úrovni celku, nýbrž 
na úrovni komponent. Pro koordinační 
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mechanismy je nezbytné strukturu komponent 
ISVS znát. 

 7.9 
K příloze vyhlášky, část Finanční parametry 
ISVS 
 
Finanční parametry – s ohledem na skutečnost, že 
IS jsou financovány samotnými orgány veřejné 
moci v tom kterém případě, jeví se jako zbytečné 
rozepisovat roční náklady na údržbu, rozvoj 
a provoz systémů. Dalším atributem, jenž musí být 
beze sporu zvážen, je obchodní politika 
výrobců/dodavatelů IS vůči klientům/odběratelům, 
která může zohledňovat faktory jako je rozsah 
dodávek, dlouhodobý obchodní vztah, poskytnuté 
slevy atd. Toto vše se v komerčním světě řídí 
například dle ITIL nebo dle skupiny norem ISO 
20000. Připomínkové místo navrhuje tuto položku 
z výše uvedených důvodů bez náhrady vypustit. 

Vysvětleno. 
 
Údaje o finančních parametrech ISVS jsou 
požadovány z důvodu výkonu kompetence 
předkladatele v oblasti informačních systémů 
veřejné správy podle zákona č. 2/1969 Sb. 
Výkaznictví finančních výdajů, resp. nákladů 
je nezbytným nástrojem koordinace rozvoje 
těchto systému. 
Nelze souhlasit, že by se cenová politika 
dodavatelů řídila uvedeným mezinárodními 
standardy. Pro evidenci není podstatné, jaké 
cenové modely byly použity dodavatelem. 
Podstatné je, zda má ISVS nároky na státní 
rozpočet nebo jiné zdroje. 

 7.10 
K příloze vyhlášky, část Aplikační členění ISVS, 
položka Popis funkcionality aplikačního prvku 
 
Aplikační členění ISVS – popis funkcionality 
aplikačního prvku – tato položka může být 
v rozporu se smlouvami a tím sdělováním takových 
informací může dojít i k porušení autorského práva 
atd. Připomínkové místo navrhuje tuto položku bez 
náhrady vypustit. 

Vysvětleno.   
 
Údaje o funkcích aplikačních komponent 
ISVS jsou požadovány z důvodu výkonu 
kompetence předkladatele v oblasti 
informačních systémů veřejné správy podle 
zákona č. 2/1969 Sb. 
Stručný popis funkcí aplikačních komponent 
je vždy nedílnou součástí již žádosti vůči 
OHA a následně zadávací dokumentace. To, 
co od řešení očekává jeho správce, nemůže 
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být v žádném rozporu se smlouvami nebo 
autorskými právy, naopak to musí být plně 
transparentní. 

 7.11 
K příloze vyhlášky, položka Rozsah 
zpracovávání osobních údajů 
 
Rozsah zpracovávání osobních údajů – tyto 
informace již obce a města zveřejňují. Tato položka 
se jeví jako zbytná a duplicitní ve vztahu k již 
zveřejňovaným informacím a je neefektivní znovu 
tyto údaje kopírovat a udržovat na více místech. 
Připomínkové místo navrhuje tuto položku bez 
náhrady vypustit. 

Vysvětleno. 
 
Výčet údajů podle čl. 9 Směrnice GDPR, 
které jsou požadovány, může být užší, než 
zveřejňované informace. Nejedná se tedy 
o duplicitu, nýbrž o upřesnění ve vztahu ke 
konkrétnímu ISVS. 

8. Moravskoslezský kraj 
 
 

8.1 
K příloze vyhlášky 
 
Chybí vysvětlení pojmů 
 
Pokud nebudou detailně vysvětleny pojmy, může 
dojít k situaci, kdy si orgány veřejné správy vytvoří 
rozdílný výklad a údaje nebudou srovnatelné. 
Např.: interní náklady – mají zde být mzdy, režie 
apod.? Datum vytvoření ISVS – převzetí ISVS, 
zahájení ostrého provozu apod.? 

Akceptováno. 
 
Vysvětlení u položky Interní náklady bude 
upraveno stejně jako u položky Externí 
výdaje. Daným obdobím se rozumí příslušný 
kalendářní rok. 
Výčet požadovaných externích výdajů 
a interních nákladů je obsažen v aplikaci: 

• Náklady nákupního procesu 
(Předběžné analýzy, tvorba zadání, 
výběr řešení a dodavatele) 

• Nákup Softwaru a Hardwaru pro 
projekt 

• Analýza, vývoj, implementace 
a zkušební provoz 
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• Provoz a podpora řešení Hardwaru 
a Softwaru 

• Hardware/Software údržba 
a průběžné úpravy 

• Projekty postupné inovace 
a zlepšování 

• Projekty upgrade 
• Zvýšené náklady užívání řešení  
• Konzervace a ukončení řešení 
• Licence, Hardware, provoz, podpora, 

údržba, průběžný rozvoj  
• Ostatní, k fázi životního cyklu 

nepřiřaditelné náklady. 
Podrobnější specifikace obsahu nákladů je 
uvedena v metodickém materiálu MV 
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné 
správy ze dne 21. 1. 2016.    
Ostatní vysvětleno v předchozích 
připomínkách. 

 8.2 
K příloze vyhlášky, část Etapy životního cyklu, 
položka Fáze 
 
Etapy životního cyklu/fáze  
 
V běžné praxi úřady v takové podrobnosti údaje o 
ISVS nevedou. Vedení těchto údajů by tak 
znamenalo vyšší finanční a administrativní zátěž. 
Připomínkové místo navrhuje, aby byly evidovány 
pouze ISVS, které jsou v provozu. 

Vysvětleno. 
 
Pro celostátní koordinaci rozvoje 
eGovernmentu a ISVS je nutné vést 
informace nejenom o systémech, které již jsou 
v provozu, ale i o systémech, které se pro 
provoz teprve připravují. Pochopitelně není 
třeba dále aktualizovat údaje o systémech po 
jejich vyřazení z produktivního užívání. 
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 8.3 
K příloze vyhlášky, část Finanční parametry 
ISVS 
 
V běžné praxi úřady v takové podrobnosti údaje 
o ISVS nevedou. Vedení těchto údajů by tak 
znamenalo vyšší finanční a administrativní zátěž 
jak na straně dodavatelů, tak na straně orgánů 
veřejné správy. Standardně se informační systémy 
v majetku pořizují a evidují jako celek – jiné 
položky neevidujeme. Připomínkové místo 
navrhuje, aby byly vyplňovány pouze 2 položky 
(kategorie): 
a. Nákup/pořízení, 
b. Provoz (podpora, údržba, rozvoj). 

Vysvětleno.   
 
Strategie eGovernmentu a IKČR jednoznačně 
směřují k ekonomickému řízení rozvoje ISVS 
prostřednictvím TCO. Pro jeho aplikaci 
a reálné snižování nákladů na ISVS 
rozhodnutími zodpovědných manažerů je 
nutné znát tzv. nákladovou strukturu. 
V připomínce uvedené dva údaje rozhodně 
nestačí. Vyšší finanční a administrativní 
(v konečném důsledku zase finanční) zátěž, 
spojená s ekonomickým řízení ISVS, se 
orgánům veřejné moci násobně vrátí 
v dosažených úsporách. 
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