
 

 

IV. 

 

VYHODNOCENÍ MEZIRORESORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ  

 

k návrhu vyhlášky o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup 

a o osnově popisu úkonů orgánu veřejné moci 

 

 

Návrh vyhlášky byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 23. července 2020 s termínem pro zaslání připomínek do 13. srpna 

2020. 

 

Celkem bylo k návrhu vyhlášky uplatněno 17 zásadních připomínek, a to 8 připomínkovými místy. 

 

Zásadní připomínku uplatnily: Český telekomunikační úřad, Kraj Jihomoravský, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Český úřad zeměměřický 

a katastrální, Akademie věd České republiky, Svaz měst a obcí České republiky, Nejvyšší soud a Sdružení místních samospráv České republiky. 

 

Pouze doporučující připomínky uplatnily: Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, 

Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Národní sportovní agentura, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, 

Nejvyšší kontrolní úřad, odbor kompatibility Úřadu vlády České republiky, Bezpečnostní informační služba, Česká pirátská strana, Hlavní město 

Praha a Kraj Jihočeský. 

 

Žádné připomínky neuplatnily: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo životního prostředí, úřad 

člena vlády pověřeného řízením Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády České republiky, Asociace samostatných odborů, Český báňský 

úřad, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českomoravská konfederace odborových svazů, Česká národní 

banka, Český statistický úřad, Kancelář prezidenta republiky, Konfederace umění a kultury, Kraj Karlovarský, Kraj Královehradecký, Kraj 

Liberecký, Kraj Moravskoslezský, Kraj Olomoucký, Kraj Pardubický, Kraj Plzeňský, Kraj Středočeský, Kraj Ústecký, Kraj Zlínský, Národní 

bezpečnostní úřad, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní zastupitelství, Technologická agentura České republiky, Úřad Národní rozpočtové rady, 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad průmyslového vlastnictví a Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových. 
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Připomínky nezaslaly: úřad člena vlády pověřeného řízením Legislativní rady vlády, úřad zmocněnce vlády pro lidská práva, Kancelář Poslanecké 

sněmovny, Kancelář Senátu, Kancelář veřejného ochránce práv, zahraniční výbor Poslanecké sněmovny, zahraniční výbor Senátu, Agrární komora 

České republiky, Asociace krajů České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky, Česká advokátní komora, 

Česká komora architektů, Česká lékárnická komora, Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora, Družstevní Asociace České republiky, 

Energetický regulační úřad, Exekutorská komora České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Grantová agentura České republiky, 

Hospodářská komora České republiky, Kancelář finančního arbitra, 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, Kraj Vysočina, Notářská komora České republiky, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, 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, Úřad pro zahraniční styky a informace, Ústav pro studium totalitních režimů, Ústavní soud České republiky a Výzkumný 

ústav vodohospodářský. 

 

Pořadí zásadních připomínek jednotlivých připomínkových míst: 

 

1. Český telekomunikační úřad 

2. Kraj Jihomoravský 

3. Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

4. Český úřad zeměměřický a katastrální 

5. Akademie věd České republiky 

6. Svaz měst a obcí České republiky 

7. Nejvyšší soud 

8. Sdružení místních samospráv České republiky 
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

 

1. Český telekomunikační úřad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1 

K § 4 návrhu vyhlášky: 

 

ČTÚ navrhuje upravit nabytí účinnosti 

vyhlášky tak, aby byl povinným subjektům 

a zejména orgánům veřejné moci poskytnut 

prostor k zajištění jejího plnění, případně 

upravit přechodným ustanovením dobu, 

do níž mají adresáti zveřejňované 

informace a popis úkonů uvést do souladu 

s touto vyhláškou, a to tak, aby 

legisvakanční lhůta, resp. lhůta pro splnění 

povinnosti podle přechodného ustanovení, 

činila alespoň jeden měsíc. 

 

Odůvodnění: 

V § 4 návrhu vyhlášky se stanoví, že vyhláška 

nabývá účinnosti prvním dnem následujícím 

po jejím vyhlášení. Podle odůvodnění 

je důvodem takto stanovené účinnosti 

vyhlášky datum nabytí účinnosti příslušných 

ustanovení zákona č. 12/2020, o právu na 

digitální služby a o změně některých zákonů 

(1. srpna 2020), přičemž 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 

Vysvětleno. 

 

Navrhovaná vyhláška je vydávána na základě 

zmocnění uvedeného v § 69 odst. 3 písm. b) zákona 

č. 111/2009 Sb. a § 21 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., 

ve znění zákona č. 12/2020 Sb. V příslušných 

ustanoveních citovaného zákona je stanoveno 

přechodné období 6 měsíců pro ohlašovatele agend 

k oznámení údajů podle § 51 odst. 6 písm. e) a f) 

zákona č. 111/2009 Sb., počínající dnem 1. 8. 2020. 

Uvedené se týká osnovy popisu úkonů orgánu veřejné 

moci uvedené v příloze č. 2. Obsah přílohy 

č. 1 je s výhradou některých minimálních změn 

obdobný obsahu navrhovanou vyhláškou rušené 

vyhlášky č. 442/2006 Sb. Lze tak shrnout, 

že ohlašovatelé agend mají povinnost danou zákonem 

č. 12/2020 Sb. ohlásit úkony včetně popisu 

konkretizovaného navrhovanou vyhláškou do 1. 2. 

2021. Na právě uvedené je navázána povinnost 

povinných subjektů podle zákona č. 106/1999 Sb. 

odkázat na údaje editované ohlašovateli agend 

a uveřejněné Ministerstvem vnitra na portálu veřejné 

správy. Ve vztahu k údajům uvedených v příloze č. 1 

navrhované vyhlášky, jsou tyto povinnými subjekty 

zveřejňovány už za současného právního stavu, 

kdy tak nelze předpokládat zásadní časovou a orga-

nizační zátěž pro povinné subjekty. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBUCB8MCC)



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

ČTÚ má za to, že stanovením účinnosti 

předpisu fakticky bez legisvakanční lhůty cíl 

sledovaný v odůvodnění nebude naplněn, 

protože prováděcí právní předpisu bude sice 

k dispozici, nutně však nebude moci být 

od prvního dne své účinnosti plněn, 

neboť uvedení zveřejňovaných informací 

a zejména popis úkonů dle nové osnovy 

dle nové úpravy nemůže než si vyžádat určitou 

časovou dotaci. Pro účely zajištění splnění této 

povinnosti je nutno dát povinným subjektům 

dostatečný časový prostor. Podle názoru 

Úřadu lze i pozdější účinnost vyhlášky 

před 1. lednem 2021 odůvodnit naléhavým 

obecným zájmem ve smyslu § 3 odst. 4 zákona 

č. 309/1999 Sb., jak je uveden v odůvodnění. 

Zda předkladatel pro zajištění časového 

prostoru pro adresáty ke splnění povinností 

zvolí formu pozdější účinnosti, nebo formu 

přechodného ustanovení, ponechává ČTÚ 

na jeho uvážení.  

 

 

 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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 1.2 

K příloze č. 2 návrhu vyhlášky: 

 

ČTÚ navrhuje upravit přílohu 2 návrhu 

vyhlášky takto: 

 

Název prvního sloupce tabulky návrhu 

přílohy č. 2 upravit tak, že namísto slov 

„Položka osnovy“ se použijí slova „Číslo 

a označení položky osnovy“ a zároveň 

jednotlivé položky v příloze č. 2 také 

očíslovat, a to pro zlepšení přehlednosti 

tabulky. 

 

Do přílohy č. 2 návrhu vyhlášky zavést 

položku s názvem „Další údaje“, případně 

„Doplňující údaje“, kterou by bylo možno 

eventuálně vyplnit údaji, které by nebyly 

zcela přiléhavé k vyplnění do ostatních 

položek osnovy. 

 

Označení položky „Sankce“ přílohy č. 2 

návrhu vyhlášky upravit shodně jako 

v současné vyhlášce č. 442/2006 Sb., 

tj. „Jaké sankce mohou být uplatněny v 

případě nedodržení povinností“, neboť toto 

označení lépe vystihuje obsah položky. 

 

Zavést v navrhované příloze č. 2 návrhu 

vyhlášky položku „Jaké jsou potřebné 

formuláře a kde jsou k dispozici“ včetně 

K připomínce č. 1 

 

Vysvětleno. 

 

Navrhovaná vyhláška stanovuje osnovu popisu úkonů 

orgánů veřejné moci, jinak též služeb. Smyslem 

navrhované právní úpravy je poskytnout klientovi 

informace, k čemu služba slouží, komu je určena, 

jak ji lze vyřídit atd., a to za účelem publikace těchto 

informací na internetových stránkách gov.cz a dalších 

zájemců. Povinnost prezentovat uvedené údaje 

na portálu veřejné správy (gov.cz) vyplývá 

z příslušného ustanovení zákona o základních 

registrech. Dle logiky zobrazení a vyplňování 

informací jsou některé položky osnovy v aplikaci 

(v rámci registru práv a povinností) rozděleny na více 

polí (formulářů). Z tohoto důvodu se nejeví jako 

účelné vytvářet pevně stanovenou strukturu položek, 

neboť je vhodné editované údaje zobrazovat co nejvíce 

uživatelsky přívětivým způsobem. Nejen z těchto 

důvodů k vyhlášce vznikla metodika, která je dostupná 

na: https://pma3.gov.cz/katalog-sluzeb/metodika. 

 

K připomínce č. 2 

 

Vysvětleno. 

 

Položka „Další údaje“ je fakticky obsažena v položce 

„Časté dotazy“. Při akceptování návrhu zavést novou 

položku by současně mohlo docházet k situaci, 

kdy by někteří ohlašovatelé agend využívali tuto 

položku pro uvádění informací, které by bylo vhodné 
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jejího obsahu, jak odpovídá současnému 

znění položky č. 11 vyhlášky č. 442/2006 Sb. 

 

Odůvodnění: 

Uvedené návrhy uplatňuje ČTÚ z důvodu 

jednak zlepšení přehlednosti tabulky (úprava 

označení a očíslování položek tabulky), 

jednak vzhledem k obecnosti úpravy 

pro možnost orgánu veřejné moci uvést další, 

doplňující údaje za účelem komplexní 

informace o konkrétním úkonu (položka Další 

údaje), současná vyhláška č. 442/2006 Sb. 

obsahuje položku „Případná upřesnění 

či poznámky k řešení životní situace“, která 

v navrhovaném znění absentuje. 

Návrh úpravy označení položky „Sankce“ má 

za cíl upřesnění jejího smyslu pro adresáta 

popisu úkonu. 

Obdobný smysl má též návrh na zavedení 

samostatné položky pro formuláře. Podle 

odůvodnění přílohy č. 1 návrhu vyhlášky 

se původní položka č. 12 „Formuláře“ 

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. Uváděná položka však v tomto 

označení v příloze č. 2 nefiguruje, z popisu 

odpovídajících položek („Co je nutné doložit 

při iniciaci úkonu provedené elektronicky“ 

a „Co je nutné doložit při iniciaci úkonu 

spíše editovat v rámci ostatních položek, resp. 

by naopak docházelo k situacím, kdy by položka 

zůstávala prázdná, kdy ani jedna z variant nevede 

k požadovanému cíli. 

 

K připomínce č. 3 

 

Neakceptováno. 

 

Navrhované znění považujeme za dostatečné 

a vystihující. Obdobně též její popis a příslušnou část 

důvodové zprávy.  

 

K připomínce č. 4 

 

Vysvětleno. 

 

Navrhovanou úpravu nepovažujeme za nezbytnou, 

protože součástí popisu elektronického vyřízení úkonu, 

neboli též služby, je též implicitní odkaz 

na elektronické formuláře, resp. informace, 

zda lze služba vyřídit datovou schránkou 

a přesměrování na (transakční) portál. 

 

Pro více informací doporučujeme metodiku, 

která je dostupná na: https://pma3.gov.cz/katalog-

sluzeb/metodika. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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provedené jinak než elektronicky“) však 

povinnost uvést formuláře a odkazy 

na ně nevyplývá a není uvedena 

ani v odůvodnění návrhu vyhlášky. 

2. Kraj Jihomoravský 2.1 

Připomínka k Příloze č. 1 návrhu vyhlášky 

o struktuře informací zveřejňovaných 

o povinném subjektu způsobem umožňujícím 

dálkový přístup a o osnově popisu úkonů 

orgánu veřejné moci 

 

 Příloha č. 1 (Struktura informací zveřejňo-

vaných o povinném subjektu způsobem 

umožňujícím dálkový přístup) navrhované 

vyhlášky obsahuje v bodu "8.2. Rozpočet" 

povinnost zveřejnit informace dle následu-

jícího vymezení " Uvedou se údaje o roz-

počtu povinného subjektu v aktuálním 

a uplynulém roce a o jeho změnách. Uvede 

se označení rozpočtu nebo jeho změny 

s uvedením data vydání, označením osoby 

nebo orgánu, která rozpočet schválila nebo 

vydala, a celkové plánované příjmy a vý-

daje povinného subjektu. Uvede se jako 

textová informace. Je-li rozpočet nebo jeho 

změny zveřejněn na internetových strán-

kách, lze údaje uvést hypertextovým odka-

zem." 

 Jsme si vědomi toho, že již stávající platná 

úprava vyhláškou č. 442/2006 Sb., kterou 

se stanoví struktura informací zveřejňova-

ných o povinném subjektu způsobem 

Vysvětleno. 

 

Obecně: 

 

Ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. 

předpokládá zveřejnění seznamu hlavních dokumentů. 

Změna tomu plně odpovídá, a to ve dvou směrech. 

Předně zcela vylučuje účetní výkazy, neboť ty nemají 

povahu hlavních dokumentů. Dále v souladu 

s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb. výslovně 

stanoví, že nejsou zveřejňovány hlavní dokumenty, ale 

jen informace o nich (zákon předpokládá zveřejnění 

seznamu, nikoli obsahu).  

 

Rozpočet je nepochybně hlavním dokumentem. 

Novela proto stanoví, co se o rozpočtu zveřejňuje. 

Nestanoví se tudíž povinnost (byla by nad rámec 

zákona) zveřejnit plné znění rozpočtu. Dává 

se ale možnost (nikoli povinnost) tak učinit, 

např. odkázat na úplné zveřejnění rozpočtu. 

 

Konkrétně: 

 

a) účetní výkazy zveřejňovány nebudou. 

 

b) Pokud zvláštní zákon ukládá některým povinným 

subjektům povinnost zveřejnit rozpočet, vyhláška 

do této úpravy nijak nezasahuje (= nestanoví nikomu 
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umožňujícím dálkový přístup, obsahovala 

tento bod 8.2. Rozpočet také, s vymeze-

ním, které bylo do aktuálně předkládaného 

návrhu vyhlášky upraveno. Zdůvodnění 

této úpravy dle důvodové zprávy je násle-

dující: " Uvedenou položkou je povinným 

subjektům uloženo zveřejnění „rozpočtu 

a obsahu účetních výkazů povinného sub-

jektu“, tj. jeho úplného textu. Jelikož zákon 

nepředpokládá povinnost zveřejnit přímo 

daný dokument, ale pouze seznam, byla 

stávající podoba bodu 8.2 nad rámec zá-

kona č. 106/1999 Sb. Změna reaguje na 

uvedenou skutečnost." 

 Upozorňujeme, že rozpočet a účetní vý-

kazy (účetní závěrka) veřejných institucí 

jsou zásadně odlišné dokumenty, jejichž 

sestavování a schvalování je upraveno od-

lišnými právními předpisy. Pod pojem 

"rozpočet" tak nelze automaticky podřadit 

i účetní výkazy (účetní závěrku). Dále upo-

zorňujeme na zákon č. 23/2017 Sb., o pra-

vidlech rozpočtové odpovědnosti, který v 

rámci přijetí právní úpravy rozpočtové od-

povědnosti přinesl pro veřejné instituce 

vymezené tímto zákonem i povinnost zve-

řejnění schváleného rozpočtu na svých in-

ternetových stránkách. V případě obcí, 

svazků obcí a příspěvkových organizací 

jimi zřizovanými, je potom povinnost zve-

řejnění schváleného rozpočtu (jeho úpl-

ného textu) upravena zvláštním zákonem 

povinnost zveřejnit rozpočet). Pouze však požaduje, 

aby v rámci struktury povinných informací, 

tj. na jednom „centrálním místě“, byly určité základní 

údaje o rozpočtu zveřejněny, a tudíž dostupné. 

Smyslem tedy je zakomponovat informaci 

o rozpočtu do struktury základních informací 

o povinném subjektu, které mají být shromážděny 

„na jednom místě“, ne stanovovat novou povinnost 

zveřejnění rozpočtu. Z povahy věci pak může 

povinný subjekt nad rámec umístit i odkaz (např. 

hypertextovým odkazem) na místo, kde je rozpočet 

zveřejněn v plném znění. 

 

Podle našeho názoru je úprava jednoznačná. Zveřejnit 

se musejí jen základní identifikační údaje o rozpočtu 

(nikoli rozpočet v plném textu či údaje o jiných 

účetních či rozpočtových dokumentech, resp. tyto 

dokumenty jako takové). Pokud povinný subjekt 

rozpočet zveřejňuje (povinně či dobrovolně), může 

v rámci struktury uvést též odkaz na rozpočet v plném 

znění. 

 

Propojení na informační systém státní pokladny 

nepovažujeme za vhodné, dle našeho názoru postačí 

tyto základní informace. Ostatní „podrobnější“ si může 

zájemce z tohoto systému zjistit individuálně. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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(zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění). Existuje tudíž zákonná povinnost 

zveřejnit přímo daný dokument = rozpočet. 

Naproti tomu povinnost zveřejnit účetní 

závěrku u některých veřejných institucí, 

zejména tzv. vybraných účetních jednotek, 

založena není (vyhláška č. 220/2013 Sb., 

o požadavcích na schvalování účetních zá-

věrek některých vybraných účetních jedno-

tek, jako prováděcí předpis k zákonu 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 

znění). S ohledem na výše uvedené dopo-

ručujeme tudíž bod "8.2. Rozpočet", resp. 

jeho obsahové vymezení, v Příloze č. 1 na-

vrhované vyhlášky přizpůsobit aktuálně 

platné právní úpravě v této oblasti, 

zejména jednoznačně vymezit, jaké doku-

menty (rozpočet, účetní výkazy) mají být 

zveřejněny.  

 S ohledem na postupující elektronizaci ve-

řejné správy se jako optimální varianta 

s dostupností těchto rozpočtových a účet-

ních dokumentů široké veřejnosti jeví vyu-

žití Monitoru Státní pokladny (www.moni-

tor.statnipokladna.cz). Jedná se o speciali-

zovaný informační portál Ministerstva fi-

nancí, který umožňuje veřejnosti volný pří-

stup k rozpočtovým a účetním informacím 

ze všech úrovní státní správy a samo-

správy. Prezentované informace pocházejí 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBUCB8MCC)
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ze systému Státní pokladny (IISSP – Inte-

grovaný informační systém státní po-

kladny) a Centrálního systému účetních in-

formací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktuali-

zovány. MONITOR zajišťuje také zveřej-

ňování účetních závěrek organizačních slo-

žek státu podle § 21 a zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění poz-

dějších předpisů. Doporučujeme důsledně 

zvážit využití tohoto informačního sys-

tému pro naplnění povinnosti zveřejnění 

informací (dokumentů) dle bodu "8.2. Roz-

počet", minimálně u těch povinných sub-

jektů, jejichž rozpočtové a účetní infor-

mace jsou v tomto informačním systému 

soustředěny. 

3. Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost 

3.1 

K příloze č. 2 

 

Požadujeme popisy jednotlivých položek 

upravit tak, aby byly pro adresáty normy 

srozumitelné a jednoznačně z nich plynulo, 

jaké informace mají být v popisu úkonu 

uvedeny. Doporučujeme zvolit formu 

přesně znějících opisů, popř. příkladů 

uvedených v závorkách. 

 

Odůvodnění 

Oproti dosavadní právní úpravě ve vyhlášce 

č. 442/2006 Sb. jsou popisy některých položek 

úkonu obtížně srozumitelné, vágní a není 

z nich jasné, jaké informace mají být uváděny. 

Vysvětleno. 

 

Ohledně srozumitelnosti pro ohlašovatele agend, 

kteří budou současně editory předmětných údajů, 

pro účely správného pochopení vznikla metodika, 

která je dostupná na: https://pma3.gov.cz/katalog-

sluzeb/metodika. Metodika obsahuje návod 

na vyplnění jednotlivých položek včetně názorných 

příkladů. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBUCB8MCC)

https://pma3.gov.cz/katalog-sluzeb/metodika
https://pma3.gov.cz/katalog-sluzeb/metodika


11 

 

Zejména lze uvést následující formulace: 

 „okolnosti, ke kterým se vykonání 

úkonu vztahuje“, 

 „pokud je úkon iniciován v souvislosti 

s uplatněním práva nebo splněním po-

vinnosti, rovněž tato skutečnost“, 

 „využitelnost výsledku úkonu“, 

 „výčet dokladů, jiných dokumentů 

a dalších náležitostí“ (tj. neuzavřený 

výčet bez jakéhokoliv bližšího vyme-

zení charakteristik takových „náleži-

tostí“), 

 „výčet a popis změn právního nebo 

faktického stavu a jejich dopadů 

na práva a povinnosti subjektu, vůči 

kterému se úkon vykonává“. 

Takto nevhodně formulované legální 

požadavky mohou vést k problémům při 

uvádění informací v základních registrech 

(a jejich schvalování ze strany správce těchto 

registrů) a následně i při využívání těchto 

informací jejich adresáty. Vágnost popisů 

může vést i k nejednotnosti kvality informací 

pocházejících od různých orgánů státní 

správy. 

Dosavadní právní úprava využívala nejen 

přesnější textové popisy jednotlivých položek, 

ale zhusta uváděla v popisech i příklady jejich 

naplnění. Tato forma sice nebyla z hlediska 

své účinnosti zcela vyčerpávající, ale oproti 

navrženému stavu poskytovala orgánům 

alespoň elementární představu, co je po nich 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBUCB8MCC)
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vyžadováno. 

 3.2 

K příloze č. 2 

Navrhujeme položku „Časté 

dotazy“ doplnit o podmínku, že orgán tuto 

informaci uvádí, pouze pokud je mu známa 

(nebo skutečně existuje). 

 

Odůvodnění 

Stávající právní úprava zohledňovala 

skutečnost, že některé položky popisu nejsou 

pro všechny situace relevantní. Činila 

tak několika různými prostředky, zejména 

však poznámkou v úvodu přílohy, která 

výslovně uváděla „Povinný subjekt zveřejňuje 

vždy informace, které jsou předmětem 

položek č. 3 až 13, 17, 19, 20, 25 a 27 až 29 

osnovy popisu postupu, a informace, 

které jsou předmětem ostatních položek 

osnovy popisu postupu, pokud jsou mu 

známy.“ Tento přístup nejen snižoval zátěž 

publikujících orgánů, ale zejména umožňoval 

pružně reagovat na praktickou situaci. 

V některých případech totiž nejsou 

požadované položky fakticky relevantní vůbec 

(např. v případě „Výše dávky nebo jiného 

plnění“), v jiných naopak není možné žádnou 

informaci uvést, neboť není k dispozici. 

Takovým případem je zejména položka „Časté 

dotazy“. Ty je možné uvést pouze tehdy, 

pokud se k dané životní situaci (úkonu) nějaké 

v praxi objevují. Pokud nikdo žádné otázky 

Akceptováno. 

 

Popis položky Časté dotazy bude nově znít: 

 

„Uvedou se často kladené otázky související 

s vykonáním úkonu a stručné odpovědi na ně, pokud 

jsou známy.“ 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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neklade, protože je úkon velmi specifický 

a týká se jen omezeného okruhu znalých osob, 

nebo je naopak velmi jednoznačný, 

takže potřeba klást dotazy ani nevzniká, nelze 

žádné často kladené dotazy uvést. Přesto 

je vyhláška po orgánu požaduje, 

což by znamenalo, že si je musí orgán sám 

vymyslet. Taková fabulace je ovšem neúčelná, 

nepřínosná a nedůvodně zatěžující. 

Z tohoto důvodu navrhujeme použít u této po-

ložky obdobný přístup, jako byl aplikován 

v dosavadní právní úpravě. Forma může být 

obdobná, jako v případě již zmíněné položky 

„Výše dávky nebo jiného plnění“, tzn. uvedení 

přímo ve sloupci „Položka osnovy“. 

 3.3 

K příloze č. 2 

Navrhujeme u položek, které nemusejí být 

u všech úkonů právně relevantní (resp. 

je příslušné právní předpisy neznají), 

připustit možnost požadovanou informaci 

neuvádět. Jmenovitě se jedná o tyto 

položky: 

 Výše poplatku při iniciaci úkonu 

provedené elektronicky 

 Výše poplatku při iniciaci úkonu 

provedené jinak než elektronicky 

 Opravné prostředky 

 Sankce 

 

Odůvodnění 

U řady úkonů nemusí být výše uvedené 

Akceptováno. 

 

Popis položky Výše poplatku při iniciaci úkonu 

provedené elektronicky bude nově znít: 

 

„Uvede se výše poplatku, frekvence placení, způsob 

placení a další související informace, pokud jsou 

stanoveny.“ 

 

Popis položky Výše poplatku při iniciaci úkonu 

provedené jinak než elektronicky bude nově znít: 

 

„Uvede se výše poplatku, frekvence placení, způsob 

placení a další související informace, pokud jsou 

stanoveny.“ 
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položky relevantní, jelikož tak výslovně 

stanoví příslušné právní předpisy. Správní 

poplatky nejsou vyžadovány, opravné 

prostředky nejsou připuštěny a sankce při 

nedodržení nejsou ukládány. Jedná se o 

nikterak výjimečné situace. Popis úkonu však 

tuto skutečnost nezohledňuje a všechny 

položky považuje za povinné. Bude tedy 

vyžadováno, aby orgán slovně vyjádřil, 

že položka není relevantní. To představuje 

zátěž nejen pro orgán samotný, 

ale i pro adresáta popisu, který bude takový 

popis číst (popř. zpracovávat do svých 

informačních systémů či aplikací) a nic 

potřebného se z něj nedozví. Administrativní 

zátěž tím vzniká na obou stranách. 

Přitom již současný návrh popisu u položky 

„Výše dávky nebo jiného plnění“ připouští, 

že se uvádí jen „pokud je předmětem úkonu“. 

Obdobný postup by měl být uplatněn i u výše 

uvedených položek, popř. by bylo možné 

vyjádřit tuto skutečnost slovy „pokud tak 

stanoví právní předpis“. 

 

 

Popis položky Opravné prostředky bude nově znít: 

 

„Uvedou se opravné prostředky proti výsledku úkonu, 

místo, lhůta a způsob jejich podání a vyřízení, pokud 

jsou stanoveny.“ 

 

Popis položky Sankce bude nově znít: 

 

„Uvede se sankce při nedodržení předepsaných 

povinností, postupů a podmínek, pokud je stanovena.“ 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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4. Český úřad zeměměřický a 

katastrální 

 

4.1 

K příloze č. 1, položka 4.1  
Požaduji uvést v obsahu položek strukturu 

adresy v souladu s § 6 vyhlášky 

č. 359/2011 Sb., o základním registru územní 

identifikace, adres a nemovitostí, tedy 

v následujícím znění:  

„a) označení adresáta, pokud se liší od názvu 

povinného subjektu uvedeného v bodě 1.,  

b)  název ulice, číslo popisné nebo evidenční 

a číslo orientační včetně dodatku, přitom 

číslo orientační se uvede za číslo popisné 

a oddělí se lomítkem,  

c)  název části obce, v Praze název 

katastrálního území,  

d)  poštovní směrovací číslo přidělené 

povinnému subjektu nebo adresní poště 

a název adresní pošty.“. 

Opačný přístup by byl v rozporu 

s požadavkem na konsolidaci a propojování 

informačních systémů veřejné správy, jehož 

splnění je deklarováno v bodě 9.5 obecné části 

důvodové zprávy, a stejně tak s principem 

uživatelské přívětivosti (bod 9.10 obecné části 

důvodové zprávy). Nelze totiž považovat 

za uživatelsky přívětivý stav, kdy veřejná 

správa používá k publikaci adres vůči svému 

uživateli různé struktury adres. 

 

Akceptováno. 

 

Návrh bude upraven. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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 4.2 

K příloze č. 1, položka 4.2 

Požaduji uvést v obsahu položek strukturu 

adresy v souladu s § 6 vyhlášky 

č. 359/2011 Sb., o základním registru územní 

identifikace, adres a nemovitostí, tedy 

v následujícím znění:  

„a) označení úřadovny, pokud se liší od názvu 

povinného subjektu uvedeného v bodě 1.,  

b)  název ulice, číslo popisné nebo evidenční 

a číslo orientační včetně dodatku, přitom 

číslo orientační se uvede za číslo popisné 

a oddělí se lomítkem, 

c)  název části obce, v Praze název 

katastrálního území, 

d)  poštovní směrovací číslo a název obce, 

v Praze se za názvem obce uvede číslo 

městského obvodu.“. 

Opačný přístup by byl v rozporu 

s požadavkem na konsolidaci a propojování 

informačních systémů veřejné správy, 

jehož splnění je deklarováno v bodě 9.5 

obecné části důvodové zprávy, a stejně tak 

s principem uživatelské přívětivosti (bod 9.10 

obecné části důvodové zprávy). Nelze 

totiž považovat za uživatelsky přívětivý stav, 

kdy veřejná správa používá k publikaci adres 

vůči svému uživateli různé struktury adres. 

 

Akceptováno. 

 

Návrh bude upraven. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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 4.3 

K příloze č. 2 

 

Požaduji vyjasnit, k jakým úkonům orgánu 

veřejné moci (dále jen „OVM“) se osnova 

popisu vztahuje.  

 

Odůvodnění: 

Povinnost OVM vést katalog služeb a jejich 

úkonů vyplývá z § 2 odst. 4 zákona č. 12/2020 

Sb., o právu na digitální služby. Podle 

odůvodnění předloženého návrhu vyhlášky 

se budou podle osnovy popisu úkonů uvedené 

v příloze č. 2 vyhlášky předávat informace 

do registru práv a povinností. Z návrhu však 

není zcela jasné, zda se povinnost popisu týká 

všech služeb, které OVM nadefinuje 

k jednotlivým agendám do registru práv 

a povinností, tedy zda se osnova vztahuje 

pouze na činnosti, u kterých dochází 

k interakci s klientem (tzn. služby OVM 

iniciované klientem, dříve též úkony 

na žádost) nebo zda budou v předepsané 

sktruktuře popisovány i činnosti z moci 

úřední. Navrhovaná osnova popisu služeb 

je téměř beze změn převzata ze zrušované 

vyhlášky č. 442/2006 Sb., která se však týkala 

životních situací, tedy služeb iniciovaných 

klientem, ale kterou nelze v této podobě 

smysluplně aplikovat na popis všech služeb, 

zejména ne na postupy vykonávané OVM 

z moci úřední. V případě, že se má osnova 

Vysvětleno. 

 

Katalog služeb vznikající na základě 

zákona č. 12/2020 Sb. se skládá ze služeb orgánů 

veřejné moci a úkonů. Navrhovaná vyhláška stanovuje 

osnovu popisu služeb orgánů veřejné moci 

iniciovaných klientem. 

 

Součástí vládního návrhu zákona v souvislosti 

s elektronizací postupů orgánů veřejné moci 

(sněmovní tisk 756) je rozšíření povinnosti i na služby 

vykonávané z moci úřední. 

 

Na základě zkušeností z testování osnovy jsme toho 

názoru, že jednotlivé položky je možné ze strany 

ohlašovatelů agend vyplnit i pro služby vykonávané 

z moci úřední. 

 

Změny ve zveřejňování informací o své činnosti 

ze strany orgánů veřejné moci přímo vyplývají 

ze změn realizovaných zákonem č. 12/2020 Sb. 

v zákonech č. 111/2009 Sb. a 106/1999 Sb. Konkrétně 

jde o § 54 odst. 6 zákona č. 111/2009 Sb. a § 5 

odst. 2 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Domníváme se, že požadované je uvedeno v obecné 

části odůvodnění, „Vysvětlení nezbytnosti navrhované 

právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů“. 

 

Souhlasíme s tím, že terminologie je nejednotná 

a dovolujeme si připomenout, že zákon č. 12/2020 Sb. 
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popisu vztahovat na všechny úkony, nejen 

na služby iniciované klientem, požaduji 

doplnit přílohu č. 3, která by obsahovala 

osnovu popisu úkonů OVM vykonávaných 

z moci úřední. V případě úkonů z moci úřední 

si totiž lze jen velmi těžko představit naplnění 

řady položek popisu úkonů a jejich vypovídací 

hodnotu a srozumitelnost pro občany.  

Z návrhu dále není zcela zřejmé, 

jak navrhovaná úprava souvisí s dosavadním 

popisem životních situací. Podle platné 

vyhlášky č. 442/2006 Sb., zpracovávaly OVM 

popisy situací – návody pro řešení životních 

situací, které zveřejňovaly způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Popisy byly 

přímo součástí povinně zveřejňovaných 

informací (bod 13. přílohy č. 1 k vyhlášce 

442/2006 Sb.). Zrušením vyhlášky 

č. 422/2006 Sb. se pojem „životní 

situace“ nově v právní úpravě již nevyskytuje. 

V předkládaném návrhu nové vyhlášky 

již povinnost zveřejňovat návody pro řešení 

životní situací uvedena není (bylo by vhodné, 

aby stále byla součástí přílohy č. 1 návrhu 

vyhlášky, která stanoví strukturu povinně 

zveřejňovaných informací). Takto 

z předloženého návrhu lze dovodit, že životní 

situace budou nahrazeny popisy úkonů 

zpracovanými podle přílohy č. 2 vyhlášky. 

Požaduji tedy tuto skutečnost uvést přímo 

v odůvodnění vyhlášky. 

je poslaneckou iniciativou a možnosti Ministerstva 

vnitra při jeho vzniku byly omezené. 

 

Ohledně popisu služeb VS lze více informací nalézt 

v metodice, která je dostupná 

na: https://pma3.gov.cz/katalog-sluzeb/metodika. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

ČÚZK souhlasí s vypořádáním. 
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V souvislosti s tím je třeba také upozornit 

na nejednotnou terminologii vyhlášky – 

v souladu s § 2 je příloha č. 2 je nazvána 

„Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci“, 

avšak úkonem se v katalogu služeb podle 

zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální 

služby, rozumí jednotlivá ucelená interakce 

mezi klientem a OVM. Informace ve struktuře 

požadované přílohou č. 2 navrhované 

vyhlášky se však vztahuje spíše ke službě jako 

celku (a jejímu výsledku), 

nikoli k jednotlivým úkonům v rámci 

ní prováděným. 

 4.4 

K příloze č. 2 

Požaduji u vybraných položek uvést, 

že položka nemusí být uvedena v případě, 

že k danému úkonu není relevantní. 

 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že z návrhu není zřejmý 

rozsah úkonů, na které se bude vztahovat 

povinnost popsat je podle osnovy uvedené 

v příloze č. 2 vyhlášky (viz první připomínka 

k příloze č. 2), nelze se podrobněji vyjádřit 

k jednotlivým položkám osnovy. Obecně 

však lze říci, že u řady položek je jejich 

relevance k některým úkonům velmi obtížně 

představitelná. Například u úkonů 

prováděných z moci úřední se jeví 

jako problematické položky „V jakém případě 

ve věci jednat“, „Kdy věc řešit“, „Co je nutné 

Akceptováno. 

 

Popis položky Výše poplatku při iniciaci úkonu 

provedené elektronicky bude nově znít: 

 

„Uvede se výše poplatku, frekvence placení, způsob 

placení a další související informace, pokud jsou 

stanoveny.“ 

 

Popis položky Výše poplatku při iniciaci úkonu 

provedené jinak než elektronicky bude nově znít: 

 

„Uvede se výše poplatku, frekvence placení, způsob 

placení a další související informace, pokud jsou 

stanoveny.“ 

 

Popis položky Opravné prostředky bude nově znít: 
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doložit při iniciaci úkonu provedené 

elektronicky“, „Co je nutné doložit při iniciaci 

úkonu provedené jinak než elektronicky“, 

„Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat 

elektronicky“, „Kde a jakým jiným způsobem 

než elektronicky lze úkon iniciovat“, „Výše 

poplatku při iniciaci úkonu provedené 

elektronicky“, „Výše poplatku při iniciaci 

úkonu provedené jinak než elektronicky“.  

Dále požaduji vyjasnit položku osnovy 

„Aktualizace popisu“, u které se ani za pomoci 

popisu uvedeného ve zvláštní části důvodové 

zprávy nepodařil ozřejmit její obsah. 

 

„Uvedou se opravné prostředky proti výsledku úkonu, 

místo, lhůta a způsob jejich podání a vyřízení, 

pokud jsou stanoveny.“ 

 

Popis položky Sankce bude nově znít: 

 

„Uvede se sankce při nedodržení předepsaných 

povinností, postupů a podmínek, pokud je stanovena.“ 

 

 Popis položky Časté dotazy bude nově znít: 

 

„Uvedou se často kladené otázky související 

s vykonáním úkonu a stručné odpovědi na ně, pokud 

jsou známy.“ 

 

Položka „Aktualizace popisu“ bude vypuštěna. 

 

Na základě zkušeností z testování osnovy jsme toho 

názoru, že jednotlivé položky je možné ze strany 

ohlašovatelů agend vyplnit i pro služby vykonávané 

z moci úřední. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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5. Akademie věd České republiky 5.1 

K Příloze č. 1, k bodu 8.2 Rozpočet: 

 

Požadujeme vypustit bod 8.2 Rozpočet. 

 

Zdůvodnění:  

 

Zveřejňování rozpočtu je podrobně upraveno 

zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech 

rozpočtové odpovědnosti v § 5 odst. 2 a 3. 

Vyhláška zbytečně duplikuje povinnost 

uloženou jiným právním předpisem, a navíc 

ji upravuje jinak než příslušný zákon.  

 

Kromě toho zákon č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, dává ministerstvu 

zmocnění stanovit vyhláškou strukturu 

informací podle § 5 odst. 1 a 2, přičemž tato 

ustanovení neukládají povinnost zveřejňovat 

rozpočet; ministerstvo tedy není zmocněno 

vyhláškou zveřejnění rozpočtu nařídit. 

 

 

Neakceptováno. 

 

Obecně: 

 

Ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. 

předpokládá zveřejnění seznamu hlavních dokumentů. 

Změna tomu plně odpovídá, a to ve dvou směrech. 

Předně zcela vylučuje účetní výkazy, neboť ty nemají 

povahu hlavních dokumentů. Dále v souladu 

s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb. výslovně 

stanoví, že nejsou zveřejňovány hlavní dokumenty, ale 

jen informace o nich (zákon předpokládá zveřejnění 

seznamu, nikoli obsahu).  

 

Rozpočet je nepochybně hlavním dokumentem. 

Novela proto stanoví, co se o rozpočtu zveřejňuje. 

Nestanoví se tudíž povinnost (byla by nad rámec 

zákona) zveřejnit plné znění rozpočtu. Dává 

se ale možnost (nikoli povinnost) tak učinit, 

např. odkázat na úplné zveřejnění rozpočtu. 

 

Konkrétně: 

 

a) účetní výkazy zveřejňovány nebudou. 

 

b) Pokud zvláštní zákon ukládá některým povinným 

subjektům povinnost zveřejnit rozpočet, vyhláška 

do této úpravy nijak nezasahuje (= nestanoví nikomu 

povinnost zveřejnit rozpočet). Pouze však požaduje, 

aby v rámci struktury povinných informací, 

tj. na jednom „centrálním místě“, byly určité základní 

údaje o rozpočtu zveřejněny, a tudíž dostupné. 
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Smyslem tedy je zakomponovat informaci 

o rozpočtu do struktury základních informací 

o povinném subjektu, které mají být shromážděny 

„na jednom místě“, ne stanovovat novou povinnost 

zveřejnění rozpočtu. Z povahy věci pak může 

povinný subjekt nad rámec umístit i odkaz (např. 

hypertextovým odkazem) na místo, kde je rozpočet 

zveřejněn v plném znění. 

 

Podle našeho názoru je úprava jednoznačná. Zveřejnit 

se musejí jen základní identifikační údaje o rozpočtu 

(nikoli rozpočet v plném textu či údaje o jiných 

účetních či rozpočtových dokumentech, resp. tyto 

dokumenty jako takové). Pokud povinný subjekt 

rozpočet zveřejňuje (povinně či dobrovolně), může 

v rámci struktury uvést též odkaz na rozpočet v plném 

znění. 

 

Propojení na informační systém státní pokladny 

nepovažujeme za vhodné, dle našeho názoru postačí 

tyto základní informace. Ostatní „podrobnější“ si může 

zájemce z tohoto systému zjistit individuálně. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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6. Svaz měst a obcí České republiky 6.1 

K § 3 návrhu vyhlášky: 
Navrhujeme nahradit spojení „zrušuje 

se“ spojením „zrušují se“ s ohledem na počet 

zrušovaných vyhlášek. 

 

Akceptováno. 

 

Návrh bude upraven. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 6.2 

Příloha č. 1 bod 4.7 Adresa podatelny 

V odstavci druhém u tohoto bodu je uvedeno: 

„Uvede se hypertextovým odkazem.“ Prosíme 

o vysvětlení a doplnění do důvodové zprávy, 

co je tím myšleno, zda odkaz do mapy či jiný 

odkaz. Případně navrhujeme zvážit vypuštění 

této věty. 

 

Akceptováno jinak. 

 

Věta „Uvede se hypertextovým odkazem“ bude 

vypuštěna. Na základě připomínek dalších 

připomínkových míst bude text znít „Uvádí 

se jako textová informace nebo hypertextovým 

odkazem na internetové stránky s uvedenými 

informacemi.“.  

 

Vyjádření k vypořádání 

 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 6.3 

Příloha č. 1 bod 6. IČ 

Navrhujeme s ohledem na § 24 písm. 

c) zákona č, 111/2009 Sb., o základních 

registrech, ve znění pozdějších předpisů, 

zkratku „IČ“ nahradit zkratkou „IČO“. 

 

Akceptováno. 

 

Návrh bude upraven. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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7. Nejvyšší soud 7.1 

Máme zásadní koncepční výhradu k příloze 

č. 2 „Osnově popisu úkonů orgánu veřejné 

moci“. V odůvodnění k ní se říká: „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.“ Toto odůvodnění, resp. vůbec smysl 

vyplňovat přílohu č. 2, se však jeví jako 

problematické pro soudy. Pokud je nám 

známo, soudy doposud na základě přílohy č. 2 

vyhlášky č. 442/2006 Sb. nikde nepublikují 

osnovy popisu úkonů orgánů veřejné moci, a to 

proto, že se nepovažují za správní orgány. 

Nově by tedy podle návrhu vyhlášky měly 

soudy takovou osnovu zpracovat, 

avšak výhradně jen pro své správní činnosti 

(tedy v agendě zákona o svobodném přístupu 

k informacím podle zákona č. 106/1999 Sb.; 

nebo také agendě podle zákona č. 159/2006 

Sb., o střetu zájmů, – v případě Nejvyššího 

soudu se konkrétně jedná o příjem 

Vysvětleno. 

 

Základní popisy jednotlivých typů soudních řízení 

by dle našeho názoru měly vzniknout, neboť klientem 

je zde nejen občan (účastník řízení), ale i advokát. 

 

Ve vztahu k povinnosti stanovené zákonem 

č. 12/2020 Sb. stran tvorby popisů úkonů a jejich 

publikování na portálu veřejné správy, resp. 

zveřejňování příslušných informací povinnými 

subjekty, mezi něž patří též soudy, je třeba uvést, že 

tato povinnost je zákonem uložena primárně 

ohlašovatelům agend, kterým je ve vztahu k soudům 

Ministerstvo spravedlnosti. To v rámci procesu 

ohlášení agendy edituje úkony, které jsou v dané 

agendě vykonávány. Povinností soudů, jakožto 

povinných subjektů, je následně registrovat se 

k výkonu dané agendy a zveřejnit informace 

požadované zákonem č. 106/1999 Sb. Povinnosti 

vztahující se k zveřejňování informací o své činnosti 

(včetně popisu úkonů, které upravuje navrhovaná 

vyhláška, konkrétně její příloha č. 2) uložené 

povinným subjektům podle naposledy citovaného 

zákona, pak soudy splní i tím, že na svých 

internetových stránkách či za použití jiného 

technického způsobu, odkážou na informace, které 

jsou zveřejněny Ministerstvem vnitra na portálu 

veřejné správy. Tyto údaje jsou Ministerstvem vnitra 

čerpány z katalogu služeb, který je editován ze strany 

ohlašovatelů agend (v daném případě Ministerstvem 

spravedlnosti). 
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a evidenci  pravidelných  oznámení  soudců 

o jejich činnostech, majetku a závazcích; popř. 

také v agendě podle zákona  č. 110/2019 Sb., 

o zpracování osobních údajů, kde se na soudy 

obracejí jednotlivé subjekty údajů s dotazy, 

jak a kde jsou evidovány jejich osobní údaje 

a kdo s nimi nakládá). 

 

Považujeme jednak za nekoncepční, že by 

takto soudy zpracovaly jen osnovu popisu 

úkonů svých správních činnosti 

a to nejdůležitější, rozhodovací činnost, 

by zůstalo nepopsáno. Pro laiky by bylo 

matoucí, proč je na jednu stranu správní 

činnost takto detailně popsána a rozhodovací 

činnost nikoli. Marně by popisy postupů 

pro rozhodovací činnost (např. podání žaloby) 

hledali. Laik totiž nerozlišuje, co soud vyřizuje 

ve správní agendě a co v rámci rozhodování 

v klasických soudních řízeních. Na druhou 

stranu, pokud by měly soudy sestavovat 

osnovu také pro jednotlivé typy soudních 

řízení (rozhodovací činnost soudu), 

považujeme to za nadbytečné, v případě 

Nejvyššího soudu dokonce jako zavádějící, 

neboť je zde zákonem téměř u všech úkonů 

vyžadováno povinné zastoupení advokátem. 

Vytvoření osnovy s konkrétním popisem 

postupů pro laickou veřejnost je nesmyslné, 

mohlo by vést k tomu, že by se veřejnost 

pokusila povinné zastoupení advokátem 

Lze tak shrnout, že popisy úkonů podle navrhované 

přílohy č. 2 vyhlášky nebude vytvářet soustava soudů, 

ale Ministerstvo spravedlnosti, jakožto ohlašovatel 

agendy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 

č. 111/2009 Sb. 

 

Konečně, pokud se jedná o připomínku směřující 

k návrhu stanovení výjimky pro soudy z povinnosti 

postupovat podle přílohy č. 2 navrhované vyhlášky, 

platí shora uvedené a současně je třeba konstatovat, 

že nelze prováděcím právním předpisem měnit okruh 

povinných subjektů vymezený přímo zákonem, 

jakožto právním předpisem vyšší právní síly. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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obcházet a Nejvyšší soud by obdržel řadu 

podání, kterými se nemůže ze zákona zabývat. 

 

Obecně vzhledem k širokému spektru 

rozhodovací činnosti jednotlivých soudů 

(mnoha typům řízení, která mají svá specifická 

pravidla) a vzhledem k individuální povaze 

jednotlivých soudních řízení, se dále jeví jako 

problematické vytvářet osnovu popisu úkonů 

orgánu veřejné moci pro každý v úvahu 

připadající typ soudního řízení. Buď bude 

taková osnova příliš obecná a neúplná 

anebo komplikovaná natolik, že se v ní laik 

bez advokáta stejně nevyzná. V té souvislosti 

je třeba také upozornit, že soudy nesmějí 

poskytovat právní rady, tedy neměly 

by ani poskytovat detailní návody jak účinně 

(úspěšně) zahájit soudní řízení v konkrétní 

věci. Návodně by tak napomáhaly žalobci. 

Rady tohoto typu jsou oprávněni poskytovat 

advokáti, obecně osoby přímo vyjmenované 

v zákoně č. 586/2003 Sb., o advokacii. 

 

Zásadně nesouhlasíme s tím, aby Nejvyšší 

soud vyplňoval povinně přílohu č. 2 Osnova 

popisu úkonů orgánu veřejné moci. Postup 

úkonů Nejvyššího soudu je podrobně upraven 

v procesních předpisech a ve svých 

jednotlivostech ho nelze postihnout přesně 

a detailně stanovenými užšími pravidly 

nad rámec zákonem stanovených mantinelů. 
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Navrhujeme tedy v připravované vyhlášce 

uvést výjimku pro soudy (orgány, které 

ve své povaze nejsou správními orgány), 

aby nemusely vyplňovat přílohu č. 2 

„Osnovu popisu úkonů orgánu veřejné 

moci.“ Máme za to, že například v agendě 

poskytování informací podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, je už v předchozí části vyhlášky 

„Povinně zveřejňované informace 

o subjektu“ publikován zcela jasný návod 

(včetně formuláře), jak si počínat při podávání 

žádostí o informace, tak i údaje o tom, 

jak a kde uplatňovat opravné prostředky.  

8. Sdružení místních samospráv 

České republiky 

8.1 

K § 1 
Oproti platné a účinné právní úpravě 

ve vyhlášce č. 442/2006 Sb. návrh neobsahuje 

ustanovení, podle nějž se v případě územních 

samosprávných celků, jejichž součástí je více 

povinných subjektů, informace zveřejňují 

pouze jednou. 

 

V důvodové zprávě předkladatel uvádí, že toto 

pravidlo z logiky věci bude platit i nadále, 

i s ohledem na závěry citovaných usnesení 

Ústavního soudu ČR. S touto argumentací lze 

souhlasit, přesto však považujeme z hlediska 

právní jistoty adresátů právní normy 

a předvídatelnosti práva obecně za vhodné 

pravidlo výslovně vtělit do textu vyhlášky. 

Vysvětleno. 

 

Pravidlo, podle nějž se v případě územních 

samosprávných celků, jejichž součástí je více 

povinných subjektů, informace zveřejňují pouze 

jednou, bude platit i nadále, i s ohledem na závěry 

Ústavního soudu. 

 

Dále bude toto řešeno v rámci připravované novely 

zákona č. 106/1999 Sb., i z tohoto důvodu považujeme 

vložení nového odstavce do návrhu vyhlášky za 

nadbytečné. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBUCB8MCC)



28 

 

Navrhujeme tedy do § 1 vložit nový odstavec 

3, který zní: „(3) V případě územních 

samosprávných celků, jejichž součástí je více 

povinných subjektů, se informace zveřejňují 

pouze jednou.“. 

 8.2 

K Příloze č. 1, položky 4.1 a 4.2 
Podle současné vyhlášky lze u položek 

Kontaktní poštovní adresa a Adresa úřadovny 

pro osobní návštěvu uvést i kód adresy 

z územně-identifikačního registru ÚIR-ADR 

s hypertextovým odkazem. Návrh vypouští 

možnost využití tohoto systému, neboť služba 

registru ÚIR-ADR byla již ukončena. 

 

ÚIR-ADR byl nicméně nahrazen Registrem 

územní identifikace, adres a nemovitostí 

(RÚIAN), jehož využití nic nebrání. Veřejný 

dálkový přístup do systému RÚIAN umožňuje 

vyhledat detail konkrétního adresního místa 

včetně možnosti prokliknout na vyobrazení 

místa na mapě. Odkaz na detail adresního 

místa mezi povinně zveřejňovanými 

informacemi by jistě mohl být pro některé 

občany užitečný. 

 

Z výše uvedených důvodů požadujeme 

do vyhlášky doplnit možnost uvést 

hypertextový odkaz na detail adresního místa 

v základním registru RÚIAN. 

Akceptováno. 

 

Návrh bude upraven. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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