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A. SHRNUTÍ HLAVNÍCH DOPADŮ PŘEDLOŽENÉHO MATERIÁLU (stručné shrnutí toho jak 
návrh ovlivní podnikatelské prostředí)  
Novela zákona zásadně omezuje rozsah dopadu zákona, výrazně nad rámec původního znění. 
Navíc se toto vyjmutí velkého množství IS dostává do rozporu se definicí (viz. § 2, (2)): 
„informačním systémem veřejné správy funkční celek nebo jeho část zabezpečující 
cílevědomou a systematickou informační činnost pro účely výkonu veřejné správy“. 
 
 

 

B. OBECNÁ PŘIPOMÍNKA (shrnutí důvodů nesouhlasu s navrhovanou právní úpravou či 
dokumentem nelegislativní povahy, aniž by bylo nutné označit konkrétní rozporované ustanovení a 
uvádět odůvodnění) 
 

 
 
 

 
C. ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY (ke každé připomínce je třeba uvést konkrétní 
ustanovení – článek, §, odst., písmeno, případně bod, jehož se připomínka týká a návrh nového 
znění, podmínkou pro uplatnění je uvedení odůvodnění navrhované změny!) 
 

Připomínka k (§ 1, odst. (2) a (3)) 
(návrh změny – v ustanovení vyznačit návrh na doplnění i na vypuštění) 
- vypustit (2) a) 
- vypustit (3) b-e) 
Případně jít cestou vyjmenování konkrétních bodů zákona a k u nich další konkrétní ISVS, na které se 
tyto body nevztahují. 
 
Odůvodnění: (popis toho, proč považujeme změnu za nutnou a co by neprovedení změny v praxi 
znamenalo) 
Odst.(2) a (3) velmi zásadně omezuje rozsah dopadu zákona, výrazně nad rámec původního znění. 
Pod oba uvedené body lze při troše „snahy“ zahrnout téměř každý IS minimálně na úrovni 
centrálních orgánů, např.i základní registry (viz.výjimka použitá pro zadání jejich provozu formou 
JŘBÚ – na jejím základě mohou být vyčleněny i z působnosti ZoISVS) – a pokud ty vyjmeme 
z působnosti tohoto zákona, tak je zákon zcela zbytečný. 
Pod (3) b-e by spadala např.i e-podatelna, DMS, docházkový systém, dohledové výkaznictví ČNB 
apod. – není důvod takové IS vyčlenit mimo dopad Zákona. 
Pokud ZoISVS má nadále definovat společná pravidla pro všechny ISVS, je toto omezení zcela 
chybné. 
 

 

Připomínka k (§, odst., písm.) 
(návrh změny – v ustanovení vyznačit návrh na doplnění i na vypuštění) 
c) správcem informačního systému veřejné správy subjekt, který určuje účel a prostředky 
zajišťuje poskytování služeb informačního systému veřejné správy a za informační systém 
veřejné správy odpovídá; 



 
Odůvodnění: (popis toho, proč považujeme změnu za nutnou a co by neprovedení změny v praxi 
znamenalo) 
Slovo „zajišťuje“ evokuje „provozovatele“, nikoli správce. Navíc se zcela vytratilo, kdo definuje „účel 
a prostředky“. 

 
D.  DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY (ke každé připomínce je třeba uvést konkrétní ustanovení – 
článek, §, odst., písmeno, případně bod, jehož se připomínka týká a návrh nového znění, podmínkou 
pro uplatnění je uvedení odůvodnění navrhované změny!): 
 

Připomínka k (§ 2, písm. e))  
(návrh změny – v ustanovení vyznačit návrh na doplnění i na vypuštění) 
e) uživatelem informačního systému veřejné správy subjekt, který do informačního systému 
veřejné správy zapisuje data nebo data, případně i provozní údaje obsažené v informačním 
systému veřejné správy využívá; uživatelem informačního systému veřejné správy při výkonu 
veřejné správy v oblasti, pro kterou informační systém veřejné správy poskytuje službu 
informačního systému veřejné správy, je i jeho správce; 
 
Odůvodnění: (popis toho, proč považujeme změnu za nutnou a co by neprovedení změny v praxi 
znamenalo) 
Provozní údaje může využívat i komerční společnost, zajišťující provoz (případně některé služby 
provozu) IS – tím by nastal rozpor v definici. 
 

Připomínka k (§ 11,)  
(návrh změny – v ustanovení vyznačit návrh na doplnění i na vypuštění) 
Celý vypustit 
 
Odůvodnění: (popis toho, proč považujeme změnu za nutnou a co by neprovedení změny v praxi 
znamenalo) 
USIS je již několik let zrušen – je nezbytné, aby byl paragraf o jeho zrušení nadále součástí Zákona? 
 
 

Připomínka k (§ 2, odst. d))  
(návrh změny – v ustanovení vyznačit návrh na doplnění i na vypuštění) 
d) provozovatelem informačního systému veřejné správy subjekt, který zajišťuje funkčnost 
technických a programových prostředků tvořících informační systém veřejné správy nebo 
jeho část. Provozováním informačního systému veřejné správy může správce pověřit jiné 
subjekty, pokud to jiný zákon nevylučuje; 
 
Odůvodnění: (popis toho, proč považujeme změnu za nutnou a co by neprovedení změny v praxi 
znamenalo) 
Provozovatelů dle této definici může být více: 
- provozovatel infrstruktury resp.několik provozovatelů různých vrstev infrastruktury 
- provozovatel aplikací resp. několik provozovatelů 

 
 
 


