ZÁKON O PRÁVU NA DIGITÁLNÍ SLUŽBY
A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ

Návrh skupiny poslanců
ZÁKON
ze dne .............................. 2018
o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Právo na digitální služby
§1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje právo fyzických a právnických osob (dále jen „uživatel služby“) na
poskytnutí digitálních služeb orgány veřejné správy a dalšími orgány veřejné moci (dále jen
„orgán veřejné moci“) při výkonu jejich působnosti a některá další práva uživatelů služby.
§2
Digitální služba
(1) Digitální službou se rozumí služba orgánu veřejné moci při výkonu jeho působnosti
uvedená v Katalogu služeb orgánů veřejné moci podle § 17 tohoto zákona (dále je
„Katalog služeb orgánů veřejné moci“), kterou poskytuje orgán veřejné moci uživateli
služby v elektronické podobě prostřednictvím informačních a komunikačních
technologií (dále jen „digitální služba“).
(2) Za digitální službu se považuje i služba poskytovaná na kontaktním místě veřejné
správy1.
§3
Právo na poskytnutí digitální služby
Každý má právo na poskytnutí digitální služby uvedené v Katalogu služeb orgánů veřejné moci
za podmínek a v rozsahu stanovených tímto zákonem.

§ 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
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§4
Právo na digitální právní jednání
(1) Právní úkony orgánů veřejné moci a právní jednání uživatelů služby činěné
prostřednictvím digitální služby (dále jen „digitální právní jednání“) jsou z hlediska
právních účinků rovnocenné právním úkonům a právním jednáním činěným v jiné
podobě.
(2) Uživatel digitální služby má právo jednat vůči orgánu veřejné moci prostřednictvím
a) kontaktního místa veřejné správy,
b) dokumentu opatřeného uznávaným elektronickým podpisem2 jednající osoby,
c) datové schránky3,
d) informačního systému veřejné správy po ověření totožnosti jednající osoby
s využitím elektronické identifikace4.
(3) Digitální právní jednání splňuje požadavek písemné formy, umožňuje-li zachycení jeho
obsahu a určení jednající osoby.
(4) Nestanoví-li právní předpis výslovně závaznou podobu digitálního právního jednání,
má každý právo učinit digitální právní jednání v souladu s tímto zákonem. Není-li
zveřejněn orgánem veřejné moci elektronický formulář nebo speciální rozhraní, má
uživatel služby právo učinit digitální jednání podle své volby v jakémkoli otevřeném
strojově čitelném formátu, jehož přenos je podporován informačním systémem
datových schránek5.
(5) Elektronický formulář orgánu veřejné moci musí umožnit pořízení a zpracování údajů
nezbytných pro poskytnutí digitální služby orgánem veřejné moci nebo
soukromoprávním uživatelem údajů a po ověření totožnosti uživatele služby
automatizované vyplnění údajů ze strany orgánů veřejné moci nebo soukromoprávních
uživatelů údajů z jednotného datového fondu orgánů veřejné moci, které může orgán
veřejné moci sdílet podle právního předpisu nebo na základě souhlasu uživatele služby
zapisovaného do základních registrů. Orgán veřejné moci je povinen zveřejnit na
Portálu veřejné správy pro služby uvedené v Katalogu služeb orgánů veřejné moci
elektronické formuláře pro právní jednání uživatelů služby v oblasti jeho působnosti.
(6) Speciální rozhraní informačního systému veřejné správy musí umožnit automatizované
připojení informačních systémů veřejné správy, dalších informačních systémů a
elektronických aplikací třetích stran zajišťujících pořízení a zpracování údajů
nezbytných pro poskytnutí digitální služby orgánem veřejné moci nebo
soukromoprávním uživatelem údajů a automatizované vyplnění údajů ze strany orgánů
veřejné moci nebo soukromoprávních uživatelů údajů z propojeného datového fondu
orgánů veřejné moci.
§5
§ 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění
pozdějších předpisů.
3 § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších
předpisů.
4 § 2 zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci.
5 § 20 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění
pozdějších předpisů; § 4 vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního
systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů.
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Právo na osvědčení digitálního právního jednání
(1) Uživatel služby má právo, aby mu orgán veřejné moci poskytl osvědčení o digitálním
právním jednání, které vůči němu učinil (dále jen „osvědčení o digitálním právním
jednání“).
(2) Osvědčení o digitálním právním jednání obsahuje důvěryhodné zachycení jeho obsahu,
určení jednající osoby, způsob digitálního právního jednání, čas, ve kterém bylo
učiněno, a adresáta; musí být opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo
kvalifikovanou elektronickou pečetí a kvalifikovaným elektronickým časovým
razítkem. Osvědčení o digitálním právním jednání je veřejnou listinou.
(3) Orgán veřejné moci uchovává a poskytuje osvědčení o digitálním právním jednání
nejméně po dobu 10 let, pokud právní předpis nestanoví lhůtu jinou.
(4) Pokud bylo digitální právní jednání uskutečněno v informačním systému datových
schránek, osvědčení o digitálním právním jednání poskytuje správce informačního
systému datových schránek, a to jejich prostřednictvím nebo na žádost uživatele služby
na kontaktním místě veřejné správy.
(5) Orgán veřejné moci splní povinnost poskytnout osvědčení o digitálním právním jednání
podle volby uživatele služby tak, že mu jej trvale zpřístupní prostřednictvím Portálu
veřejné správy nebo mu jej zašle do datové schránky nebo na kontaktní místo veřejné
správy.
§6
Právo na uznání úředně ověřeného podpisu v digitální podobě
(1) Stanoví-li právní předpis požadavek úředního ověření podpisu na listině, lze jej
v digitální podobě nahradit elektronickým podpisem podepisujícího uživatele služby na
dokumentu nedílně spojeném
a) s kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby oprávněné provádět ověřování
pravosti podpisu dle zvláštního předpisu, která ověřila, že podepisující dokument
před ní podepsal nebo uznal za vlastní, a kvalifikovaným elektronickým časovým
razítkem nebo
b) se záznamem kvalifikovaného poskytovatele6 o provedení elektronické identifikace
podepisujícího uživatele služby prostřednictvím kvalifikovaného systému
elektronické identifikace7 s úrovní záruky vysoká a kvalifikovaným elektronickým
časovým razítkem.8
(2) Účinky úředně ověřeného podpisu podle jiného zákona9 zůstávají autorizovanou
konverzí10 dokumentu s tímto úředně ověřeným podpisem zachovány.
§ 18 zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci.
§ 2 zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci.
8 Čl. 41 odst. 2, 3 a čl. 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o
elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení
směrnice 1999/93/ES.
9 Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně
některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.
10 § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších
předpisů.
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§7
Právo na poskytnutí údajů pouze jednou
(1) Uživatel služby má právo, aby po něm orgány veřejné moci nevyžadovaly údaje, které
jsou jim dostupné v informačním systému veřejné správy na základě zákona nebo
souhlasu subjektu údajů.
(2) Subjekt údajů zapsaný v registru obyvatel nebo v registru osob má právo dát
prostřednictvím Správy základních registrů orgánu veřejné moci souhlas se sdílením
údajů o sobě a o svých právech a povinnostech vedených v informačních systémech
veřejné správy, neumožňuje-li takové sdílení údajů zákon. Orgány veřejné moci jsou
následně povinny tyto údaje sdílet. Takový souhlas může uživatel digitální služby dát i
soukromoprávním subjektům oprávněným k přístupu do základních registrů; za tím
účelem mohou soukromoprávní subjekty přistupovat k údajům a sdíleným digitálním
službám podle jiného právního předpisu11.
(3) Subjekt údajů může dát souhlas ke sdílení údajů v rozsahu a trvání podle své volby na
základě vlastní žádosti nebo na základě žádosti orgánu veřejné moci. Subjekt údajů je
oprávněn souhlas kdykoliv odvolat.
(4) Souhlas subjektu údajů ke sdílení údajů se podává Správě základních registrů, která jej
zapíše do základních registrů12. Správa základních registrů zveřejní elektronický
formulář k podání žádosti o udělení a odvolání souhlasu na Portálu veřejné správy.
§8
Právo na zápis do registru práv a povinností
(1) Uživatel služby zapsaný v registru obyvatel nebo registru osob má právo na zápis práva
nebo povinnosti, které se jej týkají a vyplývají ze zákona, rozhodnutí, dokladu, průkazu,
osvědčení nebo jiné veřejné listiny, do registru práv a povinností na základě vlastní
žádosti, pokud není zápis proveden na základě právního předpisu. Žádost o zápis práva
nebo povinnosti se podává prostřednictvím Správy základních registrů příslušnému
orgánu veřejné moci, který je oprávněn osvědčit právo nebo povinnost vyplývající ze
zákona nebo vydal rozhodnutí, doklad, průkaz, osvědčení nebo jinou veřejnou listinu.
Orgán veřejné moci zapíše právo nebo povinnost do registru práv a povinností.
(2) Právem a povinností zapisovanými do registru práv a povinností je i právo nebo
povinnost zastupovat jinou osobu zapsanou v registru obyvatel nebo registru osob na
základě zákona, rozhodnutí, dokladu, průkazu, osvědčení nebo jiné veřejné listiny,
pokud není zápis proveden na základě právního předpisu. Žádost o zápis práva nebo
povinnosti se podává prostřednictvím Správy základních registrů příslušnému orgánu
veřejné moci, který je oprávněn osvědčit právo nebo povinnost vyplývající ze zákona
nebo vydal rozhodnutí, doklad, průkaz, osvědčení nebo jinou veřejnou listinu. Orgán
veřejné moci zapíše právo nebo povinnost do registru práv a povinností.
(3) Uživatel služby má právo si zapsat do registru práv a povinností i kontaktní
elektronickou adresu a kontaktní telefonní číslo (dále jen „kontaktní údaj“) pro zasílání
notifikací podle tohoto zákona a pro zasílání dalších informačních zpráv souvisejících
11
12

Zejména zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
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s poskytováním digitální služby poskytovatelem digitální služby. Žádost o zápis
kontaktního údaje se podává Správě základních registrů, která jej zapíše do registru práv
a povinností podle jiného zákona. Správa základních registrů zveřejní elektronické
formuláře k podání žádosti na Portálu veřejné správy.
§9
Právo na prokázání stavu, skutečnosti nebo události
(1) Uživatel služby má právo prokázat nebo osvědčit stav, skutečnost nebo událost:
a) odkazem na referenční údaje vedené v základních registrech13 nebo
b) odkazem na autoritativní údaje vedené v informačních systémech veřejné správy, na
základě, kterých jsou vydávány výpisy z informačních systémů veřejné správy14
nebo
c) výpisem z informačního systému veřejné správy14 v elektronické podobě nebo ve
strojově čitelném elektronickém formátu, který zaručuje věrohodnost původu a
neporušenost obsahu.
(2) Nikdo nemůže být nucen pro uplatnění svého práva nebo splnění povinnosti k předložení
rozhodnutí, dokladu, průkazu, osvědčení nebo jiné veřejné listiny nebo údaje anebo být
trestán za jejich nepředložení, pokud prokázal svoji totožnost a údaje o něm nebo o jeho
právech a povinnostech jsou vedeny v některém informačním systému veřejné správy.
(3) Orgány veřejné moci nejsou oprávněny žádat od uživatele služby dokumenty v listinné
podobě, pokud byly vytvořeny elektronicky nebo jsou výstupem autorizované konverze.
Požadavky jiných zákonů na podobu elektronických dokumentů, kterými se právně
jedná, tím nejsou dotčeny.15
§ 10
Právo na informaci, notifikaci a reklamaci údajů
(1) Uživatel služby má právo prostřednictvím digitální služby přistupovat k informacím,
které o něm vede orgán veřejné moci v informačním systému veřejné správy. Orgán
veřejné moci zajistí přístup uživatele služby k informacím prostřednictvím Portálu
veřejné správy. Orgán veřejné moci může poskytnutí informací odmítnout, jestliže by
poskytnutí takové služby ohrozilo bezpečnost státu nebo jiný právním předpisem
chráněný veřejný zájem. O takovém odmítnutí vydá orgán veřejné moci rozhodnutí,
které doručí uživateli služby.
(2) Uživatel služby má právo na zaslání včasné informace o končící platnosti rozhodnutí,
dokladu, průkazu, osvědčení nebo jiné veřejné listiny (dále jen „notifikace“) orgánem
veřejné moci, který je vydal, do datové schránky uživatele služby. Orgán veřejné moci
zasílá notifikaci také na kontaktní údaj, který je uživatelem služby uveden v registru
práv a povinností.

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
§ 9 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
15 Např. § 5 až 11 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění
pozdějších předpisů.
13
14

3.12.2018

5

ZÁKON O PRÁVU NA DIGITÁLNÍ SLUŽBY
A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ
(3) Uživatel služby má právo na zasílání informace o změně referenčních a autoritativních
údajů o své osobě a o svých právech a povinnostech neprodleně po jejich změně do své
datové schránky.
(4) Uživatel služby má právo na zaslání údajů o využívání údajů o své osobě a o svých
právech a povinnostech vždy za každý uplynulý kalendářní rok z informačních systémů
veřejné správy do datové schránky. Výstup z informačního systému veřejné správy o
využívání údajů zasílá příslušný správce informačního systému Správě základních
registrů. Správa základních registrů zašle souhrnný výpis nejpozději do 30. června
následujícího roku.
(5) Zjistí-li uživatel služby nesoulad referenčních nebo autoritativních údajů, které jsou
o něm a jeho právech a povinnostech vedeny v informačním systému veřejné správy, se
skutečným stavem, může bezplatně požádat o změnu referenčních nebo autoritativních
údajů orgán veřejné moci (dále jen „reklamace“), který informační systém veřejné
správy spravuje. Pokud orgán veřejné moci zjistí, že se nejedná o nesoulad údajů, bez
zbytečného prodlení o tom uživatele vyrozumí společně s odůvodněním neprovedení
změn údajů.
(6) Orgán veřejné moci zajistí, aby byl referenční údaj nebo autoritativní údaj do
informačního systému veřejné správy zapsán nebo se provedla jeho oprava či změna
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo
o změně skutečnosti, kterou referenční nebo autoritativní údaj popisuje, dozví.
§ 11
Právo na elektronickou identifikaci a autentizaci
Není-li v Katalogu služeb orgánů veřejné moci stanovená úroveň záruky prostředku pro
elektronickou identifikaci16, má uživatel služby právo provést svou identifikaci a autentizaci
prostředkem pro elektronickou identifikaci podle své volby nejméně v úrovni značná.
§ 12
Právo na otevřená data
(1) Dostupná a zveřejnitelná data spravovaná orgány veřejné moci jsou neprodleně a
bezplatně zveřejňována jako otevřená data. Zejména jsou takto zveřejňovány informace
obsažené v registrech, evidencích, seznamech nebo rejstřících, které jsou na základě
zákona každému přístupné a které lze využít při podnikání nebo jiné výdělečné činnosti,
ke studijním nebo vědeckým účelům anebo při veřejné kontrole orgánů veřejné moci.
(2) Otevřenými daty se rozumí informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový
přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného
využití není omezen.17
(3) Vláda stanoví nařízením, které další informace zveřejňují orgány veřejné moci povinně
jako otevřená data. Tím není dotčena možnost orgánů veřejné moci zveřejňovat další
informace dobrovolně, nebrání-li jejich zveřejnění zákon.

16
17

§ 2 zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci.
§ 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
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(4) Orgány veřejné moci zaevidují zveřejněná otevřená data v Národním katalogu
otevřených dat. Národní katalog otevřených dat je informační systém veřejné správy
přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup a sloužící k evidování informací
zveřejňovaných jako otevřená data. Správcem Národního katalogu otevřených dat je
Ministerstvo vnitra.
§ 13
Právo na technologickou neutralitu
Přístup k digitálním službám nesmí být závislý na konkrétní platformě či technologii. Výjimky
jsou přípustné pouze v případech, kdy by takové řešení bylo nepřiměřeně ekonomicky náročné,
nesplňovalo požadavky na bezpečnost informačního systému nebo mu bránil právem chráněný
veřejný zájem.
§ 14
Právo na přístupnost digitální služby pro osoby se zdravotním postižením
Uživatel služby má právo, aby digitální služba byla v nezbytném rozsahu přístupná, vnímatelná,
ovladatelná, srozumitelná a stabilní i pro osoby se zdravotním postižením.18
§ 15
Právo na finanční zvýhodnění využití digitálních služeb
(1) Uživatel digitální služby poskytované orgánem veřejné moci má při jejím využití právo
na slevu ze správních a soudních poplatků ve výši 20 % ze sazeb stanovených jinými
předpisy.
(2) Digitální právní jednání uživatele služby vůči orgánům veřejné moci nemůže být
zpoplatněno, pokud to nestanoví právní předpis.
§ 16
Právo na soudní ochranu
(1) Uživatel služby má právo domáhat se u soudu svého práva na poskytnutí digitální služby
orgánem veřejné moci podle tohoto zákona.
(2) Orgán veřejné moci nese důkazní břemeno o tom, že bez vlastního zavinění nemohl
digitální službu poskytnout.
§ 17
Katalog služeb orgánů veřejné moci
(1) Vláda stanoví nařízením Katalog služeb orgánů veřejné moci poskytovaných orgány
veřejné moci.
§ 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů. Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy
prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

18
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(2) Katalog služeb orgánů veřejné moci obsahuje seznam veškerých úkonů, které činí
v rámci své působnosti orgán veřejné moci vůči uživatelům služby na základě zákona
nebo které činí uživatelé služby vůči orgánu veřejné moci v rámci jeho působnosti, bez
ohledu na způsob nebo formu.
(3) Vláda aktualizuje Katalog služeb orgánů veřejné moci tak, aby odpovídal platné právní
úpravě a obsahoval seznam veškerých úkonů, které činí v rámci své působnosti orgán
veřejné moci vůči uživatelům služby na základě zákona nebo které činí uživatelé služby
vůči orgánu veřejné moci, včetně určení způsobu a formy.
§ 18
Přechodná ustanovení
Vláda vydá nařízení podle § 17 nejpozději do 12 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

§ 19
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o základních registrech a propojeném datovém fondu orgánů veřejné
moci
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., zákona č.
424/2010 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 192/2016 Sb.,
zákona č. 456/2016 Sb. a zákona č. 460/2016 Sb. se mění takto:
1. V názvu zákona se doplňují slova „propojeném datovém fondu orgánů veřejné moci“.
2. V § 1 se za stávající text doplňují nová ustanovení písm. c) a d), která zní:
„c) stanovuje podmínky pro sdílení údajů mezi základními registry a agendovými
informačními systémy a agendovými informačními systémy navzájem
prostřednictvím informačního systému základních registrů,
d) definuje propojený datový fond orgánů veřejné moci.“
3. V § 2 písm. b) se za slova „jako referenční údaj;“ vkládají slova „autoritativním údajem
údaj, vedený v informačním systému veřejné správy, na základě, kterého jsou vydávány
výpisy z informačního systému veřejné správy1) a je ohlášen ohlašovatelem agendy do
registru práv a povinností,“.
4. V § 2 písm. f) se za slova „veřejné správy“ vkládají slova „nebo informační systém
soukromoprávního uživatele údajů, který slouží k výkonu agendy,“.
5. V § 2 písm. g) se za slova „systém veřejné správy“ vkládají slova „centrálně sdílených
služeb, který je součástí referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní informačních
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systémů veřejné správy19 (dále jen „referenční rozhraní“) a jehož prostřednictvím je
zajišťováno sdílení dat mezi jednotlivými základními registry navzájem, základními
registry a agendovými informačními systémy a agendovými informačními systémy
navzájem, správa oprávnění přístupu k datům a další činnosti podle tohoto zákona,“.
6. V § 2 se vkládá nové ustanovení pod písmenem j), ve znění:
„j) správcem agendového informačního systému orgán veřejné moci nebo
soukromoprávní uživatel údajů, zajišťující činnosti podle § 8,“.
7. V § 2 se za stávající text vkládá nové ustanovení písm. k), ve znění:
„k) propojeným datovým fondem orgánů veřejné moci referenční údaje a autoritativní
údaje,“.
8. V § 2 se vkládá nové ustanovení písm. l), ve znění:
„l) elektronickým formulářem datově strukturovaný elektronický nástroj pro snadné a
uživatelsky přívětivé pořízení a zpracování údajů nezbytných pro poskytnutí digitální
služby orgánem veřejné moci nebo soukromoprávním uživatelem údajů a umožňující
automatizované vyplnění údajů ze strany orgánů veřejné moci nebo soukromoprávních
uživatelů údajů z propojeného datového fondu orgánů veřejné moci,“.
9. V § 2 se vkládá nové ustanovení písm. m) ve znění:
„m) speciálním uživatelským rozhraním rozhraní informačního systému veřejné správy,
které umožňuje automatizované připojení informačních systémů veřejné správy, dalších
informačních systémů a elektronických aplikací uživatele služby nebo třetích stran
zajišťujících pořízení a zpracování údajů nezbytných pro poskytnutí digitální služby
orgánem veřejné moci nebo soukromoprávním uživatelem údajů a umožňující
automatizované vyplnění údajů ze strany orgánů veřejné moci nebo soukromoprávních
uživatelů údajů z propojeného datového fondu orgánů veřejné moci.“.
10. V § 4 odst. 1 se za slova „kterými je odkazováno“ vkládají slova „ze základních registrů
nebo z agendových informačních systémů“.
11. Vkládá se nové ustanovení § 4a ve znění:
„§ 4a
Autoritativní údaje agendového informačního systému orgánu veřejné moci
(1) Agendový informační systém orgánu veřejné moci obsahuje zejména autoritativní
údaje, referenční vazby, kterými je odkazováno na referenční údaje v základních
registrech, vazby, kterými je odkazováno na údaje v jiných agendových systémech
orgánů veřejné moci, agendové identifikátory fyzických osob, popřípadě autentizační
údaje. Autentizační údaje jsou údaje umožňující provést ověření identity fyzické osoby.
(2) Editor je zodpovědný za to, že jím zapsané autoritativní údaje jsou v souladu s údaji
uvedenými v dokumentech, na jejichž základě jsou údaje do příslušného agendového
informačního systému zapsány; orgány veřejné moci, fyzické a právnické osoby jsou
povinny poskytnout editorovi potřebnou součinnost k plnění jeho úkolů tím, že mu
poskytnou údaje a podklady potřebné pro ověření správnosti zpracovávaných údajů.
19

Zák. č. /Sb., o právu na digitální služby
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(3) Editor zapíše autoritativní údaj do agendového informačního systému nebo provede
jeho změnu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy
se o vzniku nebo o změně skutečnosti, kterou autoritativní údaj popisuje, dozví.
(4) Autoritativní údaj je považován za správný, pokud není prokázán opak nebo pokud
nevznikne oprávněná pochybnost o správnosti autoritativního údaje. V případě
pochybnosti editor označí autoritativní údaj jako nesprávný; toto označení editor
odstraní neprodleně poté, co ověří správnost údajů, jinak se postupuje obdobně podle
odstavce 3.
(5) Autoritativní údaj označený jako nesprávný má po dobu, po kterou je takto označen,
pouze informativní povahu.
(6) Má se za to, že ten, kdo vychází z autoritativního údaje, je v dobré víře, že stav
autoritativního údaje v agendovém informačním systému odpovídá skutečnému stavu
věci, ledaže musel vědět o jeho nesprávnosti.
(7) Proti tomu, kdo jedná v důvěře ve správnost autoritativního údaje obsaženého v
agendovém informačním systému, nemůže ten, jehož se takový zápis týká, namítat, že
tento zápis neodpovídá skutečnosti, ledaže prokáže, že údaj je nesprávný a že jeho
nesprávnost nezpůsobil.
12. V § 5 se stávající název ustanovení zrušuje a nahrazuje novým, ve znění „Využívání
referenčních a autoritativních údajů“.
13. V § 5 odst. 1 se stávající znění zrušuje a nahrazuje ustanovením, ve znění:
„Orgán veřejné moci je povinen využívat při své činnosti referenční údaje vedené
v příslušném základním registru a autoritativní údaje, vedené v agendových
informačních systémech v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle
tohoto zákona nebo podle jiných právních předpisů, a to aniž by byl povinen ověřovat
jejich správnost. Od osob, po kterých je jiným právním předpisem doložení takových
údajů požadováno, je orgán veřejné moci oprávněn požadovat poskytnutí takových
údajů pouze, pokud:
a) nejsou v základním registru nebo agendovém informačním systému obsaženy;
b) jsou označeny jako nesprávné;
c) vznikne oprávněná pochybnost o správnosti referenčního nebo autoritativního
údaje, nebo
d) jsou nezbytné pro bezpečnostní řízení podle jiného právního předpisu.“
14. V § 5 odst. 2 se stávající text zrušuje a nahrazuje novým ve znění:
(2) V případě, že orgán veřejné moci, který není editorem daného údaje v základním
registru nebo agendovém informačním systému, při své činnosti zjistí nesoulad
referenčních nebo autoritativních údajů vedených v základním registru nebo agendovém
informačním systému se skutečným stavem, anebo vznikne-li u něj oprávněná
pochybnost o správnosti referenčního nebo autoritativního údaje, uvědomí o tom
neprodleně editora daného referenčního nebo autoritativního údaje.
V § 5 odst. 3 se za stávající text doplňují slova „Soukromoprávní uživatel získává údaje
vedené v základním registru prostřednictvím agendového informačního systému příslušného
orgánu veřejné moci nebo prostřednictvím informačního systému, kterým je zajišťován výkon
působnosti kontaktních míst veřejné správy nebo přímo prostřednictvím svého agendového
informačního systému soukromoprávního uživatele; podmínky přímého připojení agendového
informačního systému soukromoprávního uživatele stanoví Správa základních registrů.“
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15. V § 5 se stávající text odst. 4 zrušuje a nahrazuje textem ve znění:
„(4) Soukromoprávní uživatel údajů získává referenční údaje obsažené v základním
registru na základě oprávnění soukromoprávního uživatele vyplývajícího :
a) z právního předpisu, který zakládá výslovné oprávnění soukromoprávního
uživatele k využívání údajů vedených v základním registru nebo
b) ze zvláštního právního předpisu 55),
c) na základě souhlasu fyzické osoby, o které jsou údaje vedeny v základních
registrech.“
16. V § 5 odst. 5 se za slova „vedeny v základních registrech“ vkládají slova „nebo
v agendových informačních systémech“ a za slova „poskytnutí referenčních“ vkládají
slova „a autoritativních“.
17. V § 5 se vkládá nové ustanovení odst. 6 ve znění:
„Opakované vyžadování referenčních údajů orgánem veřejné moci, aniž by byl dán
důvod podle § 5 odst. 1 písm. a) až d), je nesprávným úředním postupem podle jiného
právního předpisu20“ a porušením povinností podle jiného právního předpisu21.“
18. V § 7 odst. 2 písm. e) se za slova „v základních registrech“ vkládají slova „a
autoritativních“.
19. Vkládá se nové ustanovení § 7a ve znění:
„§ 7a
Další působnost Správy základních registrů
(1) Správa základních registrů zajišťuje správu a provoz poradenského centra a centra
technické pomoci pro uživatele digitálních služeb poskytovaných informačním
systémem centrálně sdílených služeb nebo centrálně sdílenou službou technické
infrastruktury (dále jen „Centrum pomoci centrálně sdílených služeb“).
(2) Správa základních registrů zajišťuje správu a provoz centra pro ověření
způsobilosti, funkčnosti a uživatelské přívětivosti digitálních služeb poskytovaných
informačními systémy veřejné správy a informačními systémy soukromoprávních
uživatelů údajů ve vazbě na informační systémy centrálně sdílených služeb nebo na
centrálně sdílenou službu technické infrastruktury z hlediska souladu provozu
informačního systému s platnou nebo budoucí právní úpravou, dodržení stanovených
podmínek kybernetické bezpečnosti, spolehlivosti a uživatelské přívětivosti a dalších
provozních parametrů ve zkušebním provozu (dále jen „Testovací centrum digitálních
služeb“). Testovací centrum digitálních služeb poskytuje možnost ověření způsobilosti
a funkčnosti digitálních služeb poskytovaných informačními systémy
soukromoprávních uživatelů údajů a funkčnost speciálního rozhraní pro informační
systémy veřejné správy, další informační systémy a elektronické aplikace třetích stran
bezplatně.

20
21

Zák. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem
Zák. č.. 234/2014 Sb., o státní službě a zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.
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(3) Správa základních registrů může zajišťovat provoz Centra pomoci centrálně
sdílených služeb nebo jeho části a Testovacího centra prostřednictvím třetích osob.
(4) Správa základních registrů spravuje a provozuje informační systém pro přípravu a
tvorbu elektronických formulářů, který je informačním systémem centrálně sdílených
služeb.“
20. V § 8 odst. 1 se za slovo „údajů“ vkládají slova „propojeného datového fondu orgánů
veřejné moci“.
21. V § 14 se stávající text zrušuje a nahrazuje textem ve znění:
„§ 14
Vydávání ověřených výstupů ze základních registrů a agendových informačních
systémů
(1) Ze základního registru a agendového informačního systému se vydávají ověřené
výstupy z informačního systému veřejné správy.
(2) Ze základního registru a agendového informačního systému se poskytují záznamy o
využívání údajů v základním registru za podmínek stanovených tímto zákonem.
(3) Není-li zákonem stanoveno jinak, správce základního registru nebo agendového
informačního systému poskytne údaje ze základního registru nebo agendového
informačního systému pouze osobě, o které jsou tyto údaje vedeny.
(4) Záznam o využívání údajů v základním registru nebo agendovém informačním
systému zasílá správce příslušného základního registru nebo agendového informačního
systému bezplatně osobě uvedené v odstavci 3, má-li zřízenu a zpřístupněnu datovou
schránku, vždy za každý uplynulý kalendářní rok, do datové schránky. Záznam o
využívání údajů v základním registru nebo agendovém informačním systému se vydává
rovněž v podobě ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy.
(5) Dojde-li ke změně referenčního údaje v základním registru nebo autoritativního
údaje v agendovém informačním systému, zašle bez zbytečného odkladu správce
základního registru osobě uvedené v odstavci 3, které se tato změna týká, má-li zřízenu
a zpřístupněnu datovou schránku, bezplatně výpis referenčních údajů z příslušného
základního registru nebo autoritativních údajů v agendovém informačním systému do
datové schránky.
(6) Zjistí-li osoba uvedená v odstavci 3 nesoulad referenčních nebo autoritativních
údajů, které jsou o ní vedeny v základním registru nebo agendovém informačním
systému, se skutečným stavem, může bezplatně požádat o změnu referenčních údajů v
základním registru prostřednictvím Správy základních registrů editora příslušného
referenčního údaje nebo autoritativních údajů v agendovém informačním systému
editora příslušného autoritativního údaje, a to i prostřednictvím kontaktního místa
veřejné správy 6). Kontaktní místo veřejné správy předá žádost editorovi příslušného
referenčního nebo autoritativního údaje. Editor postupuje podle § 4 odst. 3. nebo § 4a
odst. 3.“
22. V § 18 odst. 1 písm. g) se za stávající text doplňují slova „číslo a druh identifikačního
dokladu“.
23. V § 18 odst. 1 písm. h) se slovo „zpřístupněna“ zrušuje a nahrazuje slovem „zřízena“.
24. V § 18 se odst. 2 zrušuje.
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25. V § 19 odst. 3 se za slova „údaj vedený v § 18 odst. 1 písm. q)“ vkládají slova „pokud
jím subjekt údajů prokáže svoji totožnost“.
26. V § 19 odst. 4 se za slova „v cestovním dokladu,“ vkládají slova „identifikačním
dokladu“.
27. V § 19 odst. 6 se za stávající text vkládají slova „Správce agendového informačního
systému datových schránek zapisuje do registru obyvatel i jiné údaje uvedené v § 18
odst. 1 u fyzických osob, kterým byla zřízena datová schránka na žádost.“.
28. V § 28 odst. 5 se za stávající text vkládají slova „Integrovaný agendový informační
systém registru osob je informačním systémem centrálně sdílených služeb.“.
29. V § 36 se za slova „popřípadě též“ vkládají slova „digitální technické mapy České
republiky, pokud je vedena“.
30. V § 39 odst. 1 se za stávající text vkládají slova „Informační systém územní identifikace
je informačním systémem centrálně sdílených služeb.“.
31. V § 51 odst. 1 písm. f), se za stávající text doplňují slova „působnost“ vkládají slova
„vyjádřené referenční vazbou na Sbírku zákonů a mezinárodních smluv dle jiného
právního předpisu“.
32. V § 51 odst. 1 se vkládá nové ustanovení písm. m), ve znění:
„m) označení ustanovení právního předpisu vyjádřené referenční vazbou na Sbírku
zákonů a mezinárodních smluv, na jehož základě je orgán veřejné moci oprávněn k
využívání údajů ze základních registrů nebo z agendových informačních systémů
prostřednictvím informačního systému základních registrů,“.
33. V § 51 odst. 1 se vkládá nové ustanovení písm. n) ve znění:
„n) údaj o souhlasu subjektu údajů, na jehož základě je orgán veřejné moci oprávněn k
využívání údajů ze základních registrů nebo z agendových informačních systémů,
vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo registr osob.“
34. V § 51 odst. 2 písm. e) se za stávající text vkládají slova „vyjádřené referenční vazbou
na Sbírku zákonů a mezinárodních smluv dle jiného právního předpisu“.
35. V § 51 odst. 2 se za stávající text vkládá nové ustanovení písm. k) ve znění:
„k) údaj o souhlasu subjektu údajů, na jehož základě je soukromoprávní uživatel
oprávněn k využívání údajů ze základního registru nebo agendových informačních
systémů, vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo registr osob.“.
36. V § 51 odst. 5 písm. b) se za stávající text doplňují slova „vyjádřené referenční vazbou
na Sbírku zákonů a mezinárodních smluv22“.
22
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37. V § 51 odst. 5 písm. d) se stávající text zrušuje a nahrazuje textem, ve znění:
„d) výčet a popis úkonů orgánů veřejné moci vykonávaných v rámci agendy (dále jen
„služby orgánů veřejné moci“), na žádost subjektu, který není orgánem veřejné moci,
identifikátor úkonu služby orgánů veřejné moci, vymezení typu subjektu, kterému se
služba orgánů veřejné moci poskytuje, který může podat žádost, a forma úkonu služby
orgánu veřejné moci v souladu s Katalogem služeb orgánů veřejné moci podle jiného
právního předpisu§17 zákona o právu na digitální služby,“.
38. V § 51 odst. 5 písm. g) se za slova „výčet orgánů veřejné moci“ vkládají slova „a
soukromoprávních uživatelů údajů“.
39. V § 51 odst. 5 písm. g) se na konec textu doplňují slova „nebo soukromoprávních
uživatelů údajů“.
40. V § 51 odst. 5 písm. h) se za slovo „výčet“ vkládají slova „autoritativních údajů a dalších
údajů“ a za slova „v rámci“ se vkládá slovo „výkonu“.
41. V § 51 odst. 5 písm. j) se za slova „referenčního rozhraní“ vkládají slova „informačního
systému základních registrů“.
42. V § 51 odst. 5 se vkládá nové ustanovení písm. m) a n) ve znění:
„m) výčet průkazů, dokladů, potvrzení a veřejných listin, které orgán veřejné moci
v dané agendě vydává, včetně výčtu referenčních nebo autoritativních údajů, které pro
jejich vydání využívá ze základního registru nebo autoritativních údajů z jiných
agendových informačních systémů“,
n) výčet a popis služeb agendového informačního systému, kterým je zajišťována
agenda a jsou jimi poskytovány služby jiným informačním systémům veřejné správy
(dále jen „interní služby agendových informačních systémů“).“
43. V § 52 odst. 1 písm. b) se za stávající text vkládají slova „vyjádřené referenční vazbou
na Sbírku zákonů a mezinárodních smluv podle jiného právního předpisu“.
44. V § 52 odst. 2 se stávající text zrušuje a vkládá se nový ve znění:
„(2) Referenčními údaji o právech a povinnostech osob jsou dále údaje o určitém právu
nebo povinnosti osoby, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis stanoví, že se o nich
vedou údaje v registru podle tohoto zákona; v tomto případě, pokud tento zákon
nestanoví jinak, referenčními údaji jsou:
a) určité právo nebo povinnost vymezené vazbou na příslušné ustanovení jiného
právního předpisu vyjádřené referenční vazbou na Sbírku zákonů a mezinárodních
smluv23, a konkretizované tak, aby bylo zcela zřejmé, o jaké právo nebo povinnost a v
jakém jejich rozsahu jde,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa pobytu, datum narození fyzické
osoby ve formě referenční vazby na referenční údaj v registru obyvatel nebo obchodní
firma nebo název, adresa sídla právnické osoby ve formě referenční vazby na
referenční údaj v registru osob, kterým právo nebo povinnost vznikly,
c) název a kód agendy, při jejímž výkonu právo nebo povinnost vznikly.“
23
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45. V § 52 odst. 5 se za slova „veřejné moci“ vkládají slova „nebo soukromoprávní
uživatelé údajů“ a za slova „podle § 51 odst. 5 písm. i)“ se vkládají slova „nebo na
základě souhlasu subjektu údajů“.
46. V § 52 se za odst. 7 doplňuje nový odstavec 8, ve znění:
„Jestliže jiný právní předpis stanoví povinnost fyzické nebo právnické osoby
osvědčovat právo nebo povinnost veřejnou listinou a zároveň jsou její právo nebo
povinnost zapsány jako referenční údaj podle tohoto zákona, je taková osoba oprávněna
osvědčit své právo nebo povinnost orgánům veřejné moci na území České republiky
také odkazem na referenční údaj, který osvědčuje právo nebo povinnost, nebo výstupem
z informačního systému veřejné správy, který je referenčním údajem.“
47. V § 52a se za stávající text vkládá nové ustanovení odst. 4 ve znění:
„(4) Informační systém registru práv a povinností je informační systém centrálně
sdílených služeb.“
48. Vkládá se nové ustanovení § 52d ve znění:
„§ 52d
Údaje o průkazech, dokladech, osvědčeních, potvrzeních a veřejných listinách
(1) Referenčními údaji o právech a povinnostech jsou také údaje o průkazech,
dokladech, osvědčeních, potvrzeních a jiných veřejných listinách, na jejichž základě
dochází k prokazování, ověřování nebo osvědčování práv nebo povinností, skutečností
nebo údajů o fyzických nebo právnických osobách a nemovitostech; referenčními údaji
o průkazech, dokladech, osvědčeních nebo jiných veřejných listinách jsou
a) název orgánu veřejné moci, který průkaz, doklad, osvědčení nebo jinou veřejnou
listinu vydal, a identifikátor tohoto orgánu veřejné moci,
b) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, podle kterého byly
průkaz, doklad, osvědčení nebo jiná veřejnou listina vydány,
c) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa pobytu, datum narození fyzické
osoby ve formě referenční vazby na referenční údaj v registru obyvatel nebo
obchodní firma nebo název, adresa sídla právnické osoby ve formě referenční vazby
na referenční údaj v registru osob, kterým právo nebo povinnost vznikly,
d) název a kód agendy, při jejímž výkonu byly průkaz, doklad, osvědčení nebo jiná
veřejná listina vydány,
e) vymezení práva nebo povinnosti subjektu podle písmene c), kterých se vydaný
průkaz, doklad, osvědčení nebo jiná veřejná listina týkají,
f) údaj, který je průkazu, dokladu, osvědčení nebo jiné veřejné listině přidělen
orgánem veřejné moci, který jej vydal, na základě zaevidování v evidenci agendy,
g) datum vydání, platnosti, účinnosti, nabytí právní moci, vykonatelnosti nebo
jiných právních účinků průkazu, dokladu, osvědčení nebo jiné veřejné listiny,
h) označení rolí podle § 51 odst. 5 písm. c), jejichž nositelé mají podle jiného
právního předpisu přístup k referenčním údajům o vydaném průkazu, dokladu,
osvědčení nebo jiné veřejné listině.
(3) Editorem referenčních údajů podle odstavců 1 a 2 je orgán veřejné moci, který
vydává průkaz, doklad, osvědčení nebo jinou veřejnou listinu podle jiného právního
předpisu.
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(4) K referenčním údajům podle odstavců 1 a 2 mají přístup orgány veřejné moci v
rozsahu stanoveném jiným právním předpisem nebo v rozsahu souhlasu subjektu údajů,
které mají přiřazenu roli podle § 51 odst. 5 písm. i).
(5) Referenční údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 se vedou způsobem, který vylučuje
jejich sdružování ve vazbě na jednotlivé fyzické osoby. Z poskytovaných údajů lze v
konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného
úkolu.
(6) K referenčním údajům o průkazech, dokladech, osvědčeních, potvrzeních a
veřejných listinách se vedou provozní údaje zapisované prostřednictvím informačního
systému základních registrů:
a) kód agendy, v rámci které byl zápis proveden,
b) identifikační číslo osoby editora a jeho identifikátor orgánu veřejné moci,
c) datum prvotního zápisu do registru práv a povinností,
d) datum poslední změny údaje vedeného v registru práv a povinností,
e) záznam o využívání údajů z registru práv a povinností.“
49. Vkládá se nové ustanovení § 52e, ve znění:
„§ 52e
Údaje o právech a povinnostech k zastupování fyzických nebo právnických osob
(1) Referenčními údaji o právech a povinnostech jsou dále údaje o právech a
povinnostech fyzických a právnických osob, které mají právo nebo povinnost
zastupovat jinou fyzickou nebo právnickou osobu podle zákona nebo na základě
zákona, rozhodnutí, plné moci nebo smlouvy; referenčními údaji o právech a
povinnostech k zastupování jsou
a) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, podle kterého je
fyzická nebo právnická osoba oprávněna nebo povinna zastupovat jinou
fyzickou nebo právnickou osobu,
b) název orgánu veřejné moci, který vydal rozhodnutí, podle kterého je fyzická
nebo právnická osoba oprávněna nebo povinna zastupovat jinou fyzickou nebo
právnickou osobu,
c) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa pobytu, datum narození fyzické
osoby ve formě referenční vazby na referenční údaj v registru obyvatel nebo
obchodní firma nebo název, adresa sídla právnické osoby ve formě referenční
vazby na referenční údaj v registru osob, kterým právo nebo povinnost na
základě zastupování vznikly,
d) název a kód agendy, na základě které zastupování vzniklo nebo při jejímž
výkonu bylo rozhodnutí o zastupování vydáno,
f) vymezení práva nebo povinnosti subjektu podle písmene c), kterého se právo
nebo povinnost k zastupování týká,
g) údaj, který je rozhodnutím o zastoupení přidělen orgánem veřejné moci, který
rozhodnutí vydal na základě zaevidování rozhodnutí v jeho evidenci nebo údaj,
kterým opatří kontaktní místo veřejné správy plnou moc, smlouvu nebo jinou
listinu při autorizované konverzi dokumentů podle zvláštního zákona,
h) datum vydání, platnosti, účinnosti, nabytí právní moci, vykonatelnosti nebo
jiných právních účinků zastupování,
i) označení rolí podle § 51 odst. 5 písm. c), jejichž nositelé mají právo přístupu k
referenčním údajům o zastupování,
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(3) Editorem referenčních údajů podle odstavců 1 a 2, s výjimkou údajů o plné moci,
smlouvě nebo jiné listině, je orgán veřejné moci, do jehož působnosti spadá právní
předpis, podle kterého vzniká zastoupení podle zákona nebo na základě zákona, nebo
orgán veřejné moci, který rozhodnutí o zastoupení vydal.
(4) K referenčním údajům podle odstavců 1 a 2 mají přístup orgány veřejné moci v
rozsahu stanoveném jiným právním předpisem nebo souhlasem subjektu údajů, které
mají přiřazenu roli podle § 51 odst. 5 písm. i).
(5) Referenční údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 se vedou způsobem, který vylučuje
jejich sdružování ve vazbě na jednotlivé fyzické osoby. Z poskytovaných údajů lze v
konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění
daného úkolu.
(6) K referenčním údajům o právech a povinnostech se vedou provozní údaje
zapisované prostřednictvím informačního systému základních registrů:
a) kód agendy, v rámci které byl zápis proveden,
b) identifikační číslo osoby editora a jeho identifikátor orgánu veřejné moci,
c) datum prvotního zápisu do registru práv a povinností,
d) datum poslední změny údaje vedeného v registru práv a povinností,
e) záznam o využívání údajů z registru práv a povinností.“
50. V § 53 se za stávající text vkládá nové ustanovení odst. 5, ve znění:
„(5) Je-li agenda vykonávána soukromoprávním uživatelem údajů, ohlášení agendy
Ministerstvu vnitra provede ústřední správní úřad, jehož oblasti působnosti je tato
agenda nejbližší.“
51. V § 54 odst. 1 písm. c) se slova „podání a jiné úkony“ se zrušují a nahrazují slovy
„právní jednání uvedená v Katalogu služeb orgánů veřejné moci“. Dále za slova „ve
struktuře“ se vkládají slova „a standardu, který Ministerstvo vnitra zveřejní na Portálu
veřejné správy“.
52. V § 54 se za stávající text vkládají nová ustanovení písm. d) a e) ve znění:
„d) elektronické formuláře pro poskytnutí digitální služby spočívající v právním jednání
uvedeném v Katalogu služeb orgánů veřejné moci může orgán veřejné moci pořídit v
informačním systému centrálně sdílených služeb pro přípravu a tvorbu elektronických
formulářů, pokud nepořídí elektronický formulář jiným způsobem při dodržení
struktury a standardu elektronických formulářů zveřejněných Ministerstvem vnitra na
Portálu veřejné správy,
e) popis speciálního rozhraní informačního systému veřejné správy, které umožňuje
automatizované připojení informačních systémů veřejné správy, dalších informačních
systémů a elektronických aplikací uživatele služby nebo třetích stran. Správa základních
registrů zveřejní na Portálu veřejné správy popis speciálního rozhraní ve struktuře podle
jednotlivých informačních systémů veřejné správy pro připojení informačních systémů
veřejné správy, dalších informačních systémů a elektronických aplikací třetích stran;
Ministerstvo vnitra stanoví standard vzorového popisu speciálního rozhraní na Portálu
veřejné správy.“
53. V označení názvu § 55 se za slova „Registrace orgánu veřejné moci“ vkládají slova „ a
soukromoprávního uživatele“.
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54. V § 55 odst. 1 se za slova „Orgán veřejné moci“ vkládají slova „a soukromoprávní
uživatel údajů“.
55. V § 55 odst. 2 písm. a) se za slova „orgánu veřejné moci“ vkládají slova „nebo
soukromoprávního uživatele údajů“.
56. V § 55 odst. 2 písm. c) se za slova „které orgán veřejné moci“ vkládají slova „nebo
soukromoprávní uživatelé údajů“.
57. V § 55 odst. 3 se za slova „orgán veřejné moci“ vkládají slova „nebo soukromoprávní
uživatel údajů“.
58. V § 55 odst. 5 se za slova „orgán veřejné moci“ vkládají slova „nebo soukromoprávní
uživatel údajů“.
59. V § 56 se stávající text zrušuje a nahrazuje textem ve znění:
„§ 56
(1) Ministerstvo vnitra sdělí orgánu veřejné moci nebo soukromoprávnímu uživateli
údajů, který oznámil vykonávání agendy, že byl zaregistrován jako orgán veřejné moci
nebo soukromoprávní uživatel údajů, který danou agendu vykonává.
(2) Ministerstvo vnitra zařadí údaj o registraci orgánu veřejné moci a soukromoprávního
uživatele údajů pro výkon agendy do seznamu podle § 51 odst. 5 písm. g).
(3) Orgán veřejné moci a soukromoprávní uživatel údajů, který byl zaregistrován pro
výkon agendy, odpovídají za
a) určení fyzických osob, které jsou nositeli rolí, a za provádění změn v těchto
určeních;
b) uplatnění odpovídajících opatření, která zabrání neoprávněnému přístupu k
údajům vedeným v agendových informačních systémech a k referenčním
údajům vedeným v základních registrech na základě oprávnění, které získali;
c) uplatnění odpovídajících opatření, která zabrání neoprávněnému přístupu k
údajům vedeným v agendových informačních systémech a k údajům vedeným
v základních registrech v souvislosti s oprávněním soukromoprávních
uživatelů údajů k jejich využívání.
(4) Správa základních registrů umožňuje přístup orgánů veřejné moci a
soukromoprávních uživatelů údajů, jejichž agendy byly registrovány, k referenčním
údajům v základních registrech a k údajům v agendových informačních systémech, a to
v rozsahu registrovaných rolí.
(5) Pokud dojde po registraci ke změně údajů, které byly podle § 55 odst. 2 obsaženy v
oznámení o vykonávání agendy, postupuje se přiměřeně jako při registraci orgánu
veřejné moci a soukromoprávního uživatele údajů pro výkon agendy.“
60. V § 56a odst. 1 v první a čtvrté větě se za slova „orgán veřejné moci“ vkládají slova
„nebo soukromoprávní uživatel údajů“.
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61. V § 56a odst. 1 ve větě první a větě čtvrté a v odst. 5 se za slova „orgán veřejné moci“
vkládají slova „a soukromoprávní uživatel údajů“.
62. V § 56a odst. 5 se za slova „orgán veřejné moci“ vkládají slova „nebo soukromoprávní
uživatel údajů“.
63. V § 57 odst. 1 se za slova „orgán veřejné moci“ vkládají slova „nebo soukromoprávní
uživatel údajů“.
64. V § 57 odst. 4 se za slova „orgán veřejné moci“ vkládají slova „nebo soukromoprávní
uživatel údajů“.
65. V § 58 odst. 2 se za slova „Elektronicky lze podat žádost“ vkládají slova
„prostřednictvím elektronického formuláře prostřednictvím Informačního systému
datových schránek nebo prostřednictvím Portálu veřejné správy s využitím prostředku
elektronické identifikace, zpřístupněného Ministerstvem vnitra způsobem,
umožňujícím dálkový přístup“.
66. V § 58 odst. 4 písm. c) se slova „elektronicky čitelného“ zrušují.
§ 20
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění zákona č. 517/2002
Sb., č. 413/2005 Sb., 81/2006 Sb., 70/2006 Sb., 81/2006 Sb., č. 110/2007 Sb., č. 269/2007 Sb.,
č. 130/2008 Sb., č. 190/2009 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 263/2011
Sb., č. 167/2012 Sb., č. 18/2012 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 298/2016 Sb., č. 301/2016 Sb., č.
368/2016 Sb., č. 104/2017 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 205/2017 Sb. se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se za stávající text vkládají slova „a dalších orgánů veřejné moci při výkonu
jejich působnost podle zákona nebo při poskytování služeb jiným orgánům veřejné moci
nebo fyzickým a právnickým osobám podle zákona (dále jen „informační systémy
veřejné správy“), pokud to stanoví zákon“.
2. V § 3 se ustanovení písmene b) zrušuje a vkládá se ustanovení písmene b) ve znění:
„b) informačním systémem veřejné správy funkční celek nebo jeho část zabezpečující
cílevědomou a systematickou informační činnost pro účely výkonu konkrétní agendy
veřejné správy, ohlášené dle jiného právního předpisu24. Každý informační systém
veřejné správy zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich
zpracování a zpřístupnění, provozní údaje a dále nástroje umožňující výkon
informačních činností;“.

24

§ 52 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
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3. V § 2 odst. d) se slovo „pověřit“ zrušuje a nahrazuje se slovy „zajistit prostřednictvím“.
4. V § 2 písm. s) se za slova „veřejné správy,“ vkládá slovo „zejména“.
5. V § 2 písm. w) se stávající text zrušuje a vkládá se ustanovení písmene w) ve znění:
„w) dokumentací dokumentace informačního systému veřejné správy, která obsahuje
zejména popis funkčních a technických vlastností informačního systému veřejné
správy, popis a rozsah služeb informačního systému, který poskytuje jiným
informačním systémům veřejné správy (dále jen „interní služby“) a uživatelům
digitálních služeb (dále jen „klientské služby“), popis požadavků na kvalitu a
dostupnost interních a klientských služeb, popis a rozsah oprávnění a povinnosti jeho
správce, provozovatele a uživatele,“.
6. V § 2 se na konci textu doplňuje nová ustanovení písm. z), za) a zb), která zní:
„z) informačním systémem centrálně sdílených služeb informační systém veřejné
správy nebo jeho část, zajišťující poskytování služeb fyzickým nebo právnickým
osobám při komunikaci s orgány veřejné moci nebo poskytování služeb mezi
informačními systémy veřejné správy a informačními systémy veřejných služeb25,
za) centrálně sdílenou službou technické infrastruktury zákonem stanovené prostředky
nebo služby, prostřednictvím kterých jsou využívány a propojovány sítě elektronických
komunikací,
zb) datovým úložištěm soubor technických a programových prostředků nebo služeb,
které slouží k uchování dat a provozních údajů.“
7. V § 3 písm. a) se za stávající text vkládají slova „;v případě potřeby jmenuje vládního
zmocněnce pro koordinaci činností, vyplývajících z informační koncepce České
republiky ve vztahu k jiným oblastem digitalizace společnosti (dále jen „vládní
zmocněnec pro digitalizaci“) a vytvoří mu organizační a finanční podmínky pro jeho
činnost.“.
8. V § 3 písm. b) se za slova „5 let“ vkládají slova „které nemohou využívat nebo
nevyužívají služeb některého z informačních systémů centrálně sdílených služeb nebo
centrálně sdílenou službu technické infrastruktury;“.
9. V § 3 písm. c) se za slova „za 5 let“ a před slovo „v případě“ vkládají slova „nebo které
nemohou využívat nebo nevyužívají služeb některého z informačních systémů centrálně
sdílených služeb nebo centrálně sdílenou službu technické infrastruktury“.
10. V § 3 písm. d) se za slova „za 5 let“ a před slovo „v případě“ vkládají slova:
„nebo které nemohou využívat nebo nevyužívají služeb některého z informačních
systémů centrálně sdílených služeb nebo centrálně sdílenou službu technické
infrastruktury“.
11. V § 3 se nakonec textu vkládá nové ustanovení písm. e), ve znění:
Např. zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi, zák. č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci.

25
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„e) vytváří podmínky pro plnění strategických dokumentů vlády a dalších orgánů České
republiky v oblasti digitalizace zejména informační koncepce České republiky a
informační koncepce orgánů veřejné správy při schvalování systemizace podle
zvláštního zákona26.“.
12. V § 4 odst. 1 písm. e) se za slova „za 5 let“ vkládají slova „které nemohou využívat
nebo nevyužívají služeb některého z informačních systémů centrálně sdílených služeb
nebo centrálně sdílenou službu technické infrastruktury“.
13. V § 4 se ustanovení písm. h) a i) zrušují bez náhrady.
14. V § 4 odst. 2 písm. b) se za slova „za 5 let“ vkládají slova „které nemohou využívat
nebo využívají služeb některého z informačních systémů centrálně sdílených služeb
nebo centrálně sdílenou službu technické infrastruktury“.
15. V § 4 odst. 2 písm. b) se za stávající text vkládají slova „a efektivního využití
informačních systémů centrálně sdílených služeb nebo centrálně sdílených služeb
technické infrastruktury;“.
16. V § 4 odst. 2 písm. g) se za slova „vynaložených za 5 let“ doplňují slova „které nemohou
využívat nebo nevyužívají služeb některého z informačních systémů centrálně sdílených
služeb nebo centrálně sdílenou službu technické infrastruktury“.
17. V § 4 odst. 2 písm. k) se za stávající text vkládají nová ustanovení písm. l), m) a n),
která zní:
„l) zveřejňuje vzorovou organizační strukturu úseku digitální agendy zejména pro oblast
zajištění činností v rámci informační koncepce v orgánech veřejné správy,
m) na základě žádosti vlády nebo orgánu veřejné správy, který je správcem
informačního systému, vydává stanovisko ke způsobilosti informačního systému
veřejné správy poskytovat nebo využívat služby v souladu s informační koncepcí České
republiky nebo informační koncepcí orgánu veřejné správy před jeho uvedením do
provozu nebo i po uvedení do provozu,
n) vyhláškou vydává závaznou vzorovou strukturu dokumentace informačního systému
veřejné správy.“
18. V § 5 odst. 1 se ruší slova „určitých vlastností“ a nahrazují se slovy „splňující standardy
stanovené právním předpisem a zveřejněné ministerstvem na portálu veřejné správy“.
19. V § 5 odst. 2 písm. b) se za slova „za 5 let“ vkládají slova „které nemohou využívat
nebo nevyužívají služeb alespoň jednoho informačního systému centrálně sdílených
služeb nebo centrálně sdílenou službu technické infrastruktury; v případě
nesouhlasného vyjádření ministerstva k těmto investičním záměrům, v případě, že
informační systém nevyužívá nebo nemůže využívat služeb některého z informačních
systémů centrálně sdílených služeb nebo centrálně sdílenou službu technické
infrastruktury, předložit odůvodnění takového postupu“.
26

Zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě
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20. V § 5 odst. 2 písm. h) se za slova „za 5 let“ doplňují slova „které nemohou využívat
nebo nevyužívají služeb některého z informačních systémů centrálně sdílených služeb
nebo centrálně sdílenou službu technické infrastruktury; v případě, že informační
systém nevyužívá nebo nemůže využívat služeb některého z informačních systémů
centrálně sdílených služeb nebo centrálně sdílenou službu technické infrastruktury,
předložit odůvodnění takového postupu.“
21. V § 5 odst. 2 se za stávající písm. h) vkládají nová ustanovení písm. i), j) a k), která zní:
„i) předložit ministerstvu vždy k 30. 9. běžného kalendářního roku aktualizovaný
rozpočtový výhled na období 5 let na zajištění správy, provozu, údržby a rozvoje
informačních systémů veřejné správy, které mají ve správě, a to ve struktuře stanovené
ministerstvem;
j) předložit ministerstvu vždy k 30. 9. běžného kalendářního roku aktualizovaný plán
využívání služeb eGovernment Cloud na období 5 let s návrhem specifikace využívání
služeb ve státní nebo komerční části eGovernment Cloudu;
k) předložit před zahájením provozu informačního systému veřejné správy po jeho
pořízení nebo po úpravě dokumentaci informačního systému veřejné správy a
prohlášení, že informační systém je v souladu s informační koncepcí České republiky a
informační koncepcí orgánu veřejné správy a také se stanoviskem ministerstva
vydaným podle § 4 odstavec 2.“
22. V § 5 se za stávající odst. 5 vkládá nové odst. 6, který zní:
„(6) Orgány veřejné správy zřizují v rámci své organizační struktury útvar pro digitální
agendu, v jehož čele stojí zástupce vedoucího orgánu veřejné moci. Útvar pro digitální
agendu je odpovědný za realizaci cílů strategických dokumentů vlády a dalších orgánů
České republiky v oblasti digitalizace zejména informační koncepce České republiky a
informační koncepce svého orgánu veřejné správy.“
23. V § 5a se stávající text zrušuje a nahrazuje se textem, ve znění:
„§ 5a
(1) Ministerstvo vytváří a předkládá vládě ke schválení informační koncepci České
republiky na období 5 let. Informační koncepce České republiky, která stanovuje cíle
České republiky v oblasti digitalizace veřejné správy včetně způsobů jejich naplňování,
zejména upraví obecné principy řízení, pořizování, vytváření, správy a provozování
všech informačních systémů veřejné správy v jejich vzájemných vazbách a
podmíněnostech, které umožňují efektivní využívání finančních prostředků z veřejných
rozpočtů.
(2) Orgány veřejné správy v souladu s informační koncepcí České republiky vytvářejí a
vydávají informační koncepci orgánu veřejné správy, uplatňují ji v praxi a vyhodnocují
její dodržování. V informační koncepci orgánu veřejné správy orgány veřejné správy
stanoví své dlouhodobé cíle v oblasti poskytování, využívání a řízení jimi
vykonávaných služeb veřejné správy zejména prostřednictvím informačních systémů
veřejné správy a vymezí obecné principy pořizování, vytváření, správy a provozování
svých informačních systémů veřejné správy v závislosti na využívání informačních
systémů centrálně sdílených služeb a centrálně sdílených služeb technické
infrastruktury. Součástí informační koncepce orgánu veřejné správy je popis způsobu
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poskytování digitálních služeb podle zvláštního zákona27 a plán digitalizace dalších
služeb veřejné správy stanovených v Katalogu služeb orgánů veřejné moci pro výkon
jeho působnosti. Obsah a strukturu informační koncepce orgánu veřejné správy, jakož i
postupy orgánů veřejné správy při jejím vytváření, vydávání a při vyhodnocování jejího
dodržování a požadavky na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné
správy stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Na základě vydané informační koncepce orgánu veřejné správy orgány veřejné
správy vytvářejí a vydávají provozní dokumentaci k jednotlivým informačním
systémům veřejné správy, uplatňují ji v praxi a vyhodnocují její dodržování zejména ze
strany provozovatelů a dodavatelů informačních systémů veřejné správy. Obsah a
strukturu provozní dokumentace informačního systému veřejné správy stanoví
prováděcí právní předpis.
(4) Orgány veřejné správy si zajistí atestaci dlouhodobého řízení informačních systémů
veřejné správy s výjimkou provozních informačních systémů uvedených v § 1 odst. 4
písm. a) až d) a prokážou splnění povinností podle odstavců 2 a 3 a testem dlouhodobého
řízení informačních systémů veřejné správy. Rozsah provozní dokumentace
předkládané při atestaci stanoví prováděcí právní předpis. Povinnost podle věty první
se nevztahuje na obce, které vykonávají přenesenou působnost pouze v základním
rozsahu 9a).
(5) Předkládá ministerstvu informační koncepci a její aktualizace nejpozději ke dni
jejich přijetí.“
24. V § 5b se dosavadní text označuje jako odst. 1 a vkládá se nové ustanovení odst. 2, ve
znění:
„(2) Orgány veřejné správy uplatňují opatření v oblasti kybernetické a informační
bezpečnosti stanovené právními předpisy z hlediska správy a provozu informačních
systémů veřejné správy a technické infrastruktury, jejímž prostřednictvím jsou
poskytovány služby informačních systémů veřejné správy; k tomuto účelu konzultují s
Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost zajištění správy a
provozu informačních systémů veřejné správy a technické infrastruktury, jejímž
prostřednictvím jsou poskytovány služby informačních systémů veřejné správy.“
25. Za § 6e se vkládá nový nadpis a nové ustanovení § 6f ve znění:
„Informační systémy centrálně sdílených služeb a centrální sdílené služby technické
infrastruktury
§ 6f
Portál veřejné správy a portály orgánů veřejné moci
(1) Portálem veřejné správy je centrálně sdílená služba zajišťující systematický přístup
k informacím orgánů veřejné moci a k digitálním službám orgánů veřejné moci, který
je zajišťován informačním systémem Portálu veřejné správy. Informační systém Portálu
veřejné správy obsahuje samostatnou část pro přístup fyzických osob a právnických
osob k dostupným digitálním službám orgánů veřejné moci po ověření totožnosti
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oprávněné osoby s využitím elektronické identifikace (dále jen „portál občana“).
Správcem informačního systému Portálu veřejné správy je ministerstvo.
(2) Portál veřejné správy zajišťuje přístup k informacím získaným na základě
informační činnosti [§ 2 písm. a)] orgány veřejné moci zejména v oblasti sociálního
zabezpečení, zdravotnického zabezpečení, správy veřejných financí, dotací, veřejných
zakázek, státní statistické služby, evidence a identifikace osob, jejich součástí a práv a
povinností těchto osob či jejich součástí a tvorby a publikace právních předpisů.
(3) Portál veřejné správy zajišťuje poskytování služeb orgánů veřejné moci
prostřednictvím datových schránek, prostřednictvím přístupu se zaručenou identitou do
informačních systémů veřejné správy nebo elektronických aplikací spravovaných
těmito orgány veřejné moci a prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy.
(4) Portály orgánů veřejné moci, které zajišťují nebo zprostředkovávají poskytování
digitálních služeb uživatelům digitálních služeb, musí být propojeny s Portálem veřejné
správy tak, aby digitální službu orgánu veřejné moci bylo možné poskytnout
prostřednictvím Portálu veřejné správy nebo s využitím jeho části. Ministerstvo stanoví
vyhláškou zejména funkční a technické specifikace vazby Portálu veřejné správy s
portály orgánů veřejné moci a standardu jednotného uživatelského rozhraní Portálu
veřejné správy a portálů orgánů veřejné moci.
26. V § 6g se stávající text zrušuje a nahrazuje textem ve znění:
„§ 6g
Centrální místo služeb
(1) Centrální místo služeb jako centrální sdílená služba technické infrastruktury je část
referenčního rozhraní zahrnující technické a programové vybavení, jehož
prostřednictvím jsou poskytovány služby informačních systémů veřejné správy a jehož
prostřednictvím jsou využívány a propojovány sítě elektronických komunikací.
(2) Centrální místo služeb spravuje ministerstvo. Ministerstvo může zajistit
provozování centrálního místa služeb prostřednictvím právnické nebo fyzické osoby.
(3) Správci informačních systémů veřejné správy poskytují služby informačních
systémů veřejné správy s výjimkou provozních informačních systémů uvedených v § 1
odst. 4 písm. a) až d) prostřednictvím centrálního místa služeb.
(4) Orgány veřejné správy využívají sítě elektronických komunikací pro zajištění své
působnosti prostřednictvím centrálního místa služeb.“
27. Za §6g se vkládá nový nadpis a nová ustanovení § 6h, 6i, 6j, 6k a 6l, která znějí:
„eGovernment Cloud
§ 6h
Služby eGovernment Cloud
Službou eGovernment Cloudu se rozumí služba cloud computingu spočívající
ve vzdáleném, sdíleném a přizpůsobitelném poskytování prostředků nebo služeb
a) výpočetního výkonu, datových úložišť a síťových prostředků,
b) programových platforem pro vývoj, testování a provoz informačních systémů,
c) programového vybavení, které zajišťuje správu a provoz informačních systémů.
(1)
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Za službu eGovernment Cloud se pro účely tohoto zákona považuje i služba
poradenství související s přípravou, zaváděním a provozem služeb podle odstavec 1.
(3)
Služby eGovernment Cloud mohou být poskytovány orgánům veřejné moci za
podmínek stanovených tímto zákonem a dalšími právními předpisy, pokud splňují
kritéria pro zařazení do některé z bezpečnostních úrovní stanovených právním
předpisem §6 e) zákona č.181/2014 Sb.).
(4)
Poskytovatelem služeb eGovernment Cloud, které jsou zařazeny do nejvyšší
bezpečnostní úrovně podle jiného právního předpisu §6 e) zákona č.181/2014 Sb. může být
pouze orgán veřejné moci nebo státní podnik zřízený zákonem (dále jen „státní část
eGovernment Cloud“), a to pro zajištění správy a provozu informační systémů veřejné
správy uvedených v příloze 1 tohoto zákona. Při nákupu služeb poskytovaných ve státní
části eGovernment Cloud postupují orgány veřejné moci v souladu s ustavením jiného
právního předpisu§29 písm.q zákona č. 134/2016 Sb.. Cenu za poskytnutí služeb eGovernment
Cloud ve státní části eGovernment Cloud stanoví cenový orgán podle cenových
předpisů zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.
(5)
Poskytovatelem služeb eGovernment Cloud, které nejsou zařazeny do nejvyšší
bezpečnostní úrovně podle jiného právního předpisu §6 e) zákona č.181/2014 Sb. může být
dodavatel splňující podmínky podle tohoto zákona a zákona o veřejných zakázkách
(dále jen „komerční část eGovernment Cloud“). Při nákupu služeb poskytovaných v
komerční části eGovernment Cloud postupují orgány veřejné moci v souladu
s ustavením zvláštního zákona zákon č. 134/2016 Sb.. Ministerstvo může pro nákup služeb
poskytovaných v komerční části eGovernment Cloud pro orgány veřejné moci zavést
dynamický nákupní systém ve smyslu zvláštního zákona§138 a násl. zákona č. 134/2016 Sb..
(2)

§ 6i
Řídící orgán eGovernment Cloud
(1)
Ministerstvo vykonává funkci řídícího orgánu eGovernment Cloud (dále jen
„Řídící orgán eGovernment Cloud“), který pro zajištění řízení a koordinace služeb
eGovernment Cloud zejména
a) zajišťuje správu Katalogu služeb eGovernment Cloud,
b) zpracovává a vydává metodické pokyny pro poskytování služeb eGovernment
Cloud v komerční a státní části,
c) zajišťuje správu informačního systému eGovernment Cloud,
d) zpracovává plán potřebné kapacity státní části eGovernment Cloud včetně
rozpočtového výhledu zajištění služeb na 5 let a předkládá ho vládě k projednání,
e) navrhuje opatření k zajištění dlouhodobě udržitelnému financování služeb
eGovernment Cloud,
f) zajišťuje provádění kontroly kvality a cen služeb státní části eGovernment Cloud,
g) ve spolupráci s Úřadem prověřuje přiměřenost zařazení informačního systému
veřejné správy správcem do dané bezpečnostní úrovně,
h) navrhuje legislativní úpravy týkající se služeb eGovernment Cloud a vyjadřuje se
k návrhům na jejich úpravu.
(2)
Ministerstvo zřizuje poradní orgán Řídícího orgánu eGovernment Cloud složený
ze zástupců Ministerstva vnitra, Ministerstva financí, Úřadu, zástupců bezpečnostních
sborů, zpravodajských služeb, zástupců orgánů veřejné moci a zástupců odborné
veřejnosti. Nejméně jedna třetina členů je tvořena zástupci odborné veřejnosti. Členy
poradního orgánu Řídícího orgánu eGovernment Cloud jmenuje ministr vnitra na návrh
členů vlády, předsedy Úřadu a profesních a zájmových spolků působící v oblasti
informačních a komunikačních technologií prostřednictvím Hospodářské komory České
republiky.
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(3) Poradní orgán Řídícího orgánu eGovernment Cloud se vyjadřuje zejména
a) k návrhu struktury Katalogu služeb eGovernment Cloud,
b) k návrhům na zápis nebo vyřazení služby do Katalogu služeb eGovernment
Cloud,
c) k dokumentům zpracovávaným a vydávaným Řídícím orgánem eGovernment
Cloud v rámci jeho působnosti,
d) k návrhům funkcionalit informačního systému eGovernment Cloud,
e) k návrhům legislativních úprav, které se dotýkají služeb cloud computingu a jejich
poskytování.
(4)
Na základě žádosti ministerstva nebo vlády zpracovává stanoviska týkající se
otázek služeb eGovernment Cloud.
(5)
Činnost poradního orgánu Řídícího orgánu eGovernment Cloud včetně hrazení
nákladů na jeho činnost zajišťuje ministerstvo.
§ 6j
Katalog služeb eGovernment Cloud
Katalog služeb eGovernment Cloud je hierarchicky uspořádaný seznam typů a
kategorií poptávaných, nabízených a poskytovaných služeb eGovernment Cloud v daném
časovém období. Katalog služeb eGovernment Cloud obsahuje i další informace o
poptávaných, nabízených a poskytovaných službách eGovernment Cloud, které slouží
pro přípravu podkladů pro nákup, správu a provoz služeb eGovernment Cloud. Katalog
služeb eGovernment Cloud je zveřejňován v informačním systému eGovernment Cloud.
(2)
Ministerstvo zapisuje do Katalogu služeb eGovernment Cloud nebo z něj
vyřazuje poptávané služby prostřednictvím informačního systému eGovernment Cloud
na základě návrhu Řídícího orgánu eGovernment Cloud nebo orgánu veřejné moci, který
poptává poskytnutí služeb; Ministerstvo zapíše nebo vyřadí službu v Katalogu služeb
eGovernment Cloud do 30 dnů ode dne doručení návrhu. Ministerstvo po projednání
s Úřadem neprovede zápis služeb do Katalogu služeb eGovernment Cloud, pokud by
zapisovaná služba nesplňovala podmínky stanovené právním předpisem §6 e) zákona č.181/2014
Sb.
. O neprovedení zápisu informuje ministerstvo navrhovatele včetně zdůvodnění
takového postupu prostřednictvím informačního systému eGovernment Cloud.
(3)
Ministerstvo zapisuje do Katalogu služeb eGovernment Cloud nebo z něj
vyřazuje nabízené služby prostřednictvím informačního systému eGovernment Cloud na
základě návrhu poskytovatele služeb; Ministerstvo zapíše nebo vyřadí službu v Katalogu
služeb eGovernment Cloud do 30 dnů ode dne doručení návrhu. Ministerstvo po
projednání s Úřadem neprovede zápis služeb do Katalogu služeb eGovernment Cloud,
pokud by zapisovaná služba nesplňovala podmínky stanovené právním předpisem §6 e)
zákona č.181/2014 Sb.
. O neprovedení zápisu informuje ministerstvo navrhovatele včetně
zdůvodnění takového postupu prostřednictvím informačního systému eGovernment
Cloud nebo datovou schránkou. Ministerstvo vyřadí nabízenou službu i bez návrhu po
projednání s Úřadem, pokud nesplňuje podmínky stanovené právním předpisem §6 e) zákona
č.181/2014 Sb.
.
(4)
Údaje o poskytovaných službách zapisuje do Katalogu služeb eGovernment
Cloud nebo z něj vyřazuje orgán veřejné moci, který uzavřel smlouvu o poskytnutí
služeb eGovernment Cloud neprodleně po po jejím uzavření.
(5)
Ministerstvo zpřístupní Katalog služeb eGovernment Cloud v informačním
systému eGovernment Cloud do 12 měsíců ode dne přijetí tohoto zákona.
(1)

§ 6k
Informační systém eGovernment Cloud
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Ministerstvo spravuje informační systém eGovernment Cloud, který zajišťuje
zejména
a) správu a zpřístupnění Katalogu služeb eGovernment Cloud,
b) zpracování návrhů na zápis nebo vyřazení služeb z Katalogu služeb eGovernment
Cloud,
c) přípravu a zpracování podkladů pro poptávku služeb eGovernment Cloud ze
strany orgánů veřejné moci včetně služeb, které jsou složeny z více typů služeb
eGovernment Cloud,
d) přípravu a zpracování podkladů pro nabídku služeb eGovernment Cloud ze strany
poskytovatelů služeb včetně služeb, které jsou složeny z více typů služeb
eGovernment Cloud,
e) automatizované předání údajů zpracovaných podkladů k dalšímu využití.
(2)
Informační systém eGovernment Cloud může zajišťovat službu dynamického
nákupního systému podle zvláštního zákona zákon č. 134/2016 Sb. . Informační systém
eGovernment Cloud může po splnění podmínek podle zvláštního zákona zákon č. 134/2016
Sb.
zajišťovat službu elektronického nástroje, pokud jiný certifikovaný elektronický
nástroj neumožňuje efektivní a operativní nákup služeb eGovernment Cloud; v takovém
případě musí informační systém zabezpečit převod dat o veřejných zakázkách do
informačního systému určeného vládou.
(3)
Provozování informačního systému eGovernment Cloud může ministerstvo
zajistit prostřednictvím poskytovatele služeb státní části eGovernment Cloud.
(1)

§ 6l
Přechodné období eGovernment Cloud
Do doby zpřístupnění Katalogu služeb eGovernment Cloud mohou být
poskytovány služby eGovernment Cloud, které nejsou zařazeny do nejvyšší
bezpečnostní úrovně podle jiného právního předpisu §6 e) zákona č.181/2014 Sb.. Při nákupu
takových služeb postupují orgány veřejné moci v souladu s ustavením zvláštního
zákona zákon č. 134/2016 Sb.. Na základě žádosti orgánu veřejné moci Úřad ověřuje splnění
požadavků bezpečnostních úrovní u předložených nabídek poskytovatelů služeb.
(2)
Služby eGovernment Cloud nakoupené v souladu s ustanovením odstavce 1)
zapíše orgán veřejné moci, který má uzavřenou smlouvu o poskytování služeb
eGovernment Cloud, do Katalogu služeb eGovernment Cloud v části poskytovaných
služeb komerční části eGovernment Cloud neprodleně po jeho zpřístupnění.
(1)

28. V § 7 odst. 3 písm. b) odst. 2 se ruší slova „nezlikviduje kopie“ a nahrazují se slovy
„nezajistí likvidaci kopií“.
29. V § 7 odst. 3 písm. b) odst. 3 za slova „údajů“ vkládají slova „nebo jinak nezajistí
možnost prokázání likvidace kopií dat a provozních údajů“.
30. V § 8a se stávající text odst. 1 zrušuje a nahrazuje textem, který zní:
„(1) Právní jednání vůči orgánům veřejné moci lze činit prostřednictvím kontaktního
místa veřejné správy (Českého podacího ověřovacího informačního národního
terminálu - Czech POINT). Kontaktní místo veřejné správy může dále doručovat
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dokumenty orgánů veřejné moci a zajišťovat poskytování dalších služeb orgánů veřejné
moci uvedených v Katalogu služeb orgánů veřejné moci.“
31. V § 8a odst. 2 se stávající text písm g) zrušuje a nahrazuje textem, který zní:
„g) banka, pojišťovna, zdravotní pojišťovna a licencovaný poskytovatel služeb
elektronických komunikací podle jiného právního předpisu28, kterým byla
ministerstvem udělena autorizace k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné
správy (dále jen „osoba autorizovaná ministerstvem“).“
32. V § 8a se za stávající odst. 6 vkládá nový odst. 7, který zní:
„(7) Informační systém, jehož prostřednictvím je zajišťován výkon působnosti
kontaktních míst veřejné správy, dále zajišťuje přístup orgánů veřejné moci nebo
soukromoprávních uživatelů údajů podle zvláštního zákona zákon č. 111/2009 Sb.), kteří
nepřistupují do základních registrů prostřednictvím agendového informačního systému
orgánu veřejné moci nebo svého agendového informačního systému, k editaci nebo
využívání údajů propojené datového fondu orgánů veřejné moci.“
33. V § 8b se odst. 3 a odst. 8 zrušují.
34. V § 9 odst. 1 se v první větě slova „orgány veřejné správy“ nahrazují slovy „orgány
veřejné moci“ a na konci odstavce se vkládá nová věta, která zní: „Orgán veřejné moci
zajistí vydávání výpisů i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy a portálu
veřejné správy.“
35. V nadpisu § 9c se slovo „správy“ nahrazuje slovem „moci“.
36. Za § 9d se vkládá nadpis „Povinnosti provozovatelů a dodavatelů“.
37. V § 9e se vkládá nadpis „Povinnosti provozovatelů informačních systémů veřejné
správy“ a za stávající odst. 6 se vkládá nový odst. 7, který zní:
(7) Provozovatel informačního systému veřejné správy je dále povinen:
a)
na žádost zadavatele, správce nebo úřadu kdykoli v průběhu provozování
informačního systému veřejné správy doložit skutečnosti podle jiného zákona29,
b)
doložit uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za možné škody způsobené
provozem informačního systému veřejné správy, které může po dodavateli požadovat
správce informačního systému z důvodu odpovědnosti správce informačního systému
vůči třetím osobám, a to ve výši přiměřené objemu ceny dodávky.
38. Za § §9e se vkládají nová ustanovení 9f a 9g, která znějí:
„§ 9f
Povinnosti dodavatelů informačních systémů veřejné správy
Dodavatel informačního systému veřejné správy je povinen
a) na žádost zadavatele, správce informačního systému veřejné správy nebo úřadu
kdykoli v průběhu dodávky nově pořizovaného nebo dodávky úpravy existujícího
informačního systému veřejné správy doložit skutečnosti podle zvláštního
zákona30 ,
§ 38 a 39 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
§ 122 odst. 4 a 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
30 § 122 odst. 4 a 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
28
29
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b) uzavřít nejpozději ke dni předání nově pořizovaného nebo úpravy existujícího
informačního systému veřejné správy se správcem informačního systému
smlouvu o užívání práv k duševnímu vlastnictví31 informačního systému veřejné
správy,
c) předat správci informačního systému veřejné správy nebo na místo sjednané se
správcem informačního systému veřejné správy zdrojové kódy k nově
pořizovanému nebo upravenému informačnímu systému veřejné správy, a to ke
dni sjednanému ve smlouvě s dodavatelem informačního systému nejpozději však
ke dni zahájení provozu nově pořizovaného nebo upraveného informačního
systému veřejné správy a
d) doložit uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za možné škody způsobené
dodávkou nebo provozem nově pořízeného nebo upraveného informačního
systému veřejné správy, které může po dodavateli požadovat správce
informačního systému z důvodu odpovědnosti správce informačního systému vůči
třetím osobám, a to ve výši přiměřené objemu ceny dodávky.
§ 9g
Povinnosti dodavatelů a provozovatelů centrálně sdílených služeb technické
infrastruktury
Dodavatel a provozovatel centrálně sdílených služeb technické infrastruktury je povinen
a) na žádost zadavatele, správce nebo úřadu kdykoli v průběhu dodávky centrálně
sdílených služeb technické infrastruktury doložit skutečnosti podle zvláštního
zákona32,
b) na žádost zadavatele, správce nebo úřadu kdykoli v průběhu dodávky doložit
specifikaci technologie, která slouží provozu a poskytování služeb centrálně
sdílených služeb technické infrastruktury, a to zejména specifikaci technických
prostředků a programového vybavení, výrobce a dodavatele technického
prostředku a programového vybavení,
c) doložit uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za možné škody způsobené
dodávkou centrálně sdílených služeb technické infrastruktury, které mohou po
dodavateli požadovat správci informačních systému orgánů veřejné moci z
důvodu odpovědnosti správce informačního systému orgánu veřejné moci vůči
třetím osobám, a to ve výši přiměřené objemu ceny dodávky.“
39. V § 10 se vkládají nová ustanovení odst. 3, 4 a 5, které znějí:
„(3) Orgány veřejné moci zajistí vydávání výpisů podle § 9 prostřednictvím
kontaktního místa veřejné správy a portálu veřejné správy nejpozději do 2 let ode dne
účinnosti tohoto zákona.
(4) Orgány veřejné moci zajistí propojení svých portálů s portálem veřejné správy
v souladu s § 6f odst. 4 nejpozději do 2 let ode dne účinnosti tohoto zákona.
(5) Orgány veřejné moci zřídí útvar pro digitalizaci podle § 5 odstavec 6 k 1.lednu
2020.“
40. V § 12 odst. 1 se ustanovení písm. b), c) zrušují.
41. V § 12 odst. 1 písm. f) se slovo „provozní“ zrušuje
31

Zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon

3.12.2018

29

ZÁKON O PRÁVU NA DIGITÁLNÍ SLUŽBY
A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ
42. V § 12 odst. 3 písm. a) se za slovo „způsob“ vkládá slovo“ likvidace“.

§ 21
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Zákon č. 300/2008 Sb., ve znění zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 219/2009 Sb., zákona č.
227/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona
č. 192/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 299/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb. se
mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. c) se za stávající text vkládá slovo „navzájem“.
2. V § 2 se za ustanovení písm. c) vkládají nová ustanovení písm. d) a e), která zní:
„d) ukládání formulářů a jiných dokumentů umožňujících doručování orgány veřejné
moci nebo provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci;
e) ukládání formulářů a jiných dokumentů umožňujících dodávání dokumentů fyzickým
osobám, podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám.“
3. V § 3 odst. 1 se stávající text zrušuje a nahrazuje novým textem, ve znění:
„§ 3
(1) Datovou schránku fyzické osoby zřídí ministerstvo bezplatně v den zápisu fyzické
osoby do registru obyvatel.
(2) Fyzická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky fyzické osoby.
(3) Fyzická osoba, která není zapsána v registru obyvatel, může požádat o zřízení datové
schránky. Náležitosti žádosti o zřízení datové schránky fyzické osoby jsou:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny,
b) rodné příjmení,
c) den, měsíc a rok narození,
d) místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození
a stát, na jehož území se narodila,
e) státní občanství, není-li fyzická osoba státním občanem České republiky,
f) číslo identifikačního dokladu nebo elektronického identifikačního dokladu.
(4) Žádost o zřízení datové schránky fyzické osoby musí obsahovat úředně ověřený
podpis fyzické osoby nebo může být podána elektronicky prostřednictvím informačního
systému datových schránek po ověření identity fyzické osoby s využitím prostředku pro
elektronickou identifikaci alespoň v úrovni značná.
(5) Splňuje-li žádost o zřízení datové schránky fyzické osoby požadavky stanovené v
odstavcích 3 a 4, zřídí ministerstvo datovou schránku fyzické osoby, jinak fyzickou
osobu po předchozí marné výzvě k odstranění nedostatků žádosti vyrozumí o tom, že
datovou schránku fyzické osoby nelze zřídit. Má-li již fyzická osoba zřízenu datovou
schránku fyzické osoby nebo není-li plně způsobilá k právním úkonům, ministerstvo ji
vyrozumí, že datovou schránku fyzické osoby nelze zřídit.
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(6) Do registru obyvatel zapisuje ministerstvo fyzické osoby nezapsané v registru
obyvatel prostřednictvím informačního systému datových schránek.“
4. § 4 odst. 1 se mění tak, že nově zní:
„Datovou schránku podnikající fyzické osoby zapsané v registru osob zřídí ministerstvo
bezplatně ze zákona ke dni zápisu podnikající fyzické osoby do registru osob.“
5. V § 4 se před stávající text vkládají slova „Podnikající fyzická osoba, která není zapsána
v registru osob, může požádat o zřízení datové schránky“.
6. V § 4 odst. 5 se stávající text zrušuje a vkládá se text ve znění:
„Žádost o zřízení datové schránky podnikající fyzické osoby nezapsané v registru osob
musí obsahovat úředně ověřený podpis podnikající fyzické osoby nebo může být podána
elektronicky prostřednictvím informačního systému datových schránek po ověření
identity fyzické osoby s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci alespoň
v úrovni značná“.
7. V § 7 se vkládá nové ustanovení odst. 7 ve znění:
„(7) Do registru osob zapisuje ministerstvo osoby nezapsané v registru osob
prostřednictvím informačního systému datových schránek.“
8. V § 5 odst. 1 se stávající text zrušuje a nahrazuje novým textem, ve znění:
„Datovou schránku právnické osoby zřídí ministerstvo bezplatně právnické osobě
zapsané v registru osob“.
9. V § 5 odst. 5 se za stávající text vkládají slova „nebo může být podána elektronicky
prostřednictvím informačního systému datových schránek po ověření identity osoby
oprávněné jednat jménem právnické osoby s využitím prostředku pro elektronickou
identifikaci alespoň v úrovni značná“.
10. V § 5 se vkládá nové ustanovení odst. 7 ve znění:
„(7) Na žádost právnické osoby zřídí ministerstvo bezplatně další datové schránky
právnické osoby. V žádosti žadatel o zřízení další datové schránky uvede údaj o tom,
která datová schránka právnické osoby je další datovou schránkou právnické osoby, jeli další datová schránka právnické osoby zřízena pro potřeby vnitřní organizační
jednotky právnické osoby, název této vnitřní organizační jednotky, a je-li další datová
schránka právnické osoby zřízena pro potřeby výkonu konkrétní agendy nebo činnosti
právnické osoby, název této agendy nebo činnosti“.
11. V § 5 se vkládá nové ustanovení odst. 8 ve znění „(8) Do registru osob zapisuje
ministerstvo osoby nezapsané v registru osob prostřednictvím informačního systému
datových schránek“.
12. V názvu paragrafu 6 se za stávající text doplňují slova „zapsaného v registru osob“.
13. V 6 odst. 1 se za slova „veřejné moci“ se vkládají slova „zapsaného v registru osob“.
14. V § 6 odst. 3 se vkládá nové písm. e), ve znění:
„požadavek na zveřejnění nebo nezveřejnění údajů o další datové schránce“.

3.12.2018

31

ZÁKON O PRÁVU NA DIGITÁLNÍ SLUŽBY
A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ
15. V § 8 odst. 3 se za slova „schránky právnické osoby“ vkládají slova „zaspané v registru
osob“.
16. V § 8 odst. 4 se za slova „schránky právnické osoby“ vkládají slova „zaspané v registru
osob“.
17. V § 9 se stávající text zrušuje a nahrazuje se textem ve znění:
„§ 9
Přístupové údaje
(1) Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky se do ní přihlašuje prostřednictvím
přístupových údajů nebo prostředků ro elektronickou identifikaci podle zvláštního
zákona33.
(2) Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky je povinna zacházet s přístupovými
údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
(3) Přihlášení podle odstavce 1 zajišťuje ministerstvo prostřednictvím jím vydaných
přístupových údajů nebo prostředků pro elektronickou identifikaci. Náležitosti
přístupových údajů a elektronické prostředky k přihlášení stanoví ministerstvo
vyhláškou. Ustanovení o přístupových údajích se použijí obdobně i pro prostředky
elektronickou identifikaci.
(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou technické podmínky a bezpečnostní zásady přístupu
do datové schránky.“
18. V § 10 se stávající text zrušuje a nově se vkládá ustanovení ve znění:
„§ 10
Zpřístupnění datové schránky podnikající fyzické osoby a právnické osoby
(1) Ministerstvo zašle do vlastních rukou přístupové údaje k datové schránce osobě
uvedené v § 8 odst. 1 až 4 bezodkladně po zřízení datové schránky.
(2) Datová schránka je zpřístupněna
a) prvním přihlášením osoby uvedené v § 8 odst. 2 až 4, nejpozději však patnáctým
dnem po dni doručení přístupových údajů těmto osobám nebo
b) prvním přihlášením osoby uvedené v § 8 odst. 2 až 4 prostředkem elektronické
identifikace.
(3) Na žádost osoby uvedené v § 8 odst. 1 až 4 nebo administrátora zašle ministerstvo
přístupové údaje k datové schránce pověřené osobě do vlastních rukou.“
19. Vkládá se nové ustanovení § 10a ve znění:
„§ 10a
Zpřístupnění datové schránky fyzické osoby
(1) Ministerstvo zašle do vlastních rukou přístupové údaje k datové schránce osobě
uvedené v § 8 odst. 3, bezodkladně po zřízení datové schránky.
(2) Datová schránka právnické osoby s výjimkou osob zapsaných ve spolkovém
rejstříku je zpřístupněna
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zák. č. 250/2017 Sb., o elektronické identitě
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a) prvním přihlášením osoby uvedené v § 8 odst. 3, nejpozději však patnáctým dnem
po dni doručení přístupových údajů těmto osobám nebo
b) prvním přihlášením osoby uvedené v § 8 odst. 3 prostředkem elektronické
identifikace.
(3) Datová schránka právnické osoby zapsané ve spolkovém rejstříku je zpřístupněna
pro provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, dodávání dokumentů fyzickým
osobám, podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám a ukládání formulářů
a) prvním přihlášením osoby uvedené v § 8 odst. 3 doručenými přístupovými údaji
nebo
b) prvním přihlášením osoby uvedené v § 8 odst. 3 prostředkem elektronické
identifikace.
(4) Datová schránka právnické osoby zapsané ve spolkovém rejstříku, která žádá o
dotaci nebo příspěvek z veřejných rozpočtů, je zpřístupněna pro doručování orgány
veřejné moci ke dni doručení žádosti o dotaci nebo příspěvek z veřejných rozpočtů
příslušnému orgánu veřejné moci do jeho datové schránky. Orgán veřejné moci, který
žádost přijal, zašle do datové schránky ministerstva informaci o přijetí žádosti včetně
údaje o dni a čase, kdy byla žádost přijata.
(5) Datová schránka právnické osoby zapsané ve spolkovém rejstříku, která se stane
účastníkem ve správním nebo obdobném řízení podle zvláštního zákona např. zákon 114/ 1992
Sb.)
, je zpřístupněna pro doručování orgány veřejné moci ke dni, kdy se osoby zapsané
ve spolkovém rejstříku stanou účastníkem řízení. Orgán veřejné moci, který řízení vede,
zašle do datové schránky ministerstva údaje o dni a čase, kdy právnická osoba zapsaná
ve spolkovém rejstříku do řízení vstoupila.
(6) Datová schránka právnických osob zapsaných ve spolkovém rejstříku, na které se
nevztahuje odstavec 5) a 6) (dále jen „další právnická osoba zapsaná ve spolkovém
rejstříku“), je zpřístupněna pro doručování orgány veřejné moci ke dni doručení žádosti
o zpřístupnění do datové schránky ministerstva. Datová schránka další právnické osoby
zapsané ve spolkovém rejstříku je zpřístupněna i pro dodávání dokumentů fyzických
osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob ke dni doručení žádosti o
zpřístupnění do datové schránky ministerstva. Žádost se podává na elektronickém
formuláři zpřístupněném ministerstvem v informačním systému datových schránek a na
portálu veřejné správy.
(7) Další právnická osoba zapsaná ve spolkovém rejstříku je oprávněna kdykoliv
provést znepřístupnění datové schránky pro doručování orgány veřejné moci nebo
dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob.
Datová schránka další osoby zapsané ve spolkovém rejstříku je znepřístupněna pro
doručování orgány veřejné moci nebo dodávání dokumentů fyzických osob,
podnikajících fyzických osob a právnických osob ke dni doručení žádosti o
znepřístupnění do datové schránky ministerstva. Další právnická osoba zapsaná ve
spolkovém rejstříku, která provedla znepřístupnění datové schránky pro doručování je
oprávněna kdykoliv opětovně datovou schránku pro doručování zpřístupnit postupem
podle odstavce 6. Žádost se podává na elektronickém formuláři zpřístupněným
ministerstvem v informačním systému datových schránek a na portálu veřejné správy.
20. Vkládá se nové ustanovení § 10b ve znění:
„§ 10b
Zpřístupnění datové schránky podnikající fyzické osoby
(1) Ministerstvo zašle osobě uvedené v § 8 odst. 2 do vlastních rukou přístupové údaje
k datové schránce fyzické osoby bezodkladně po zřízení datové schránky.
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(2) Datová schránka podnikající fyzické osoby je zpřístupněna pro provádění úkonů
vůči orgánům veřejné moci, dodávání dokumentů fyzickým osobám, podnikajícím
fyzickým osobám a právnickým osobám a ukládání formulářů
a) prvním přihlášením osoby uvedené v § 8 odst. 2 doručenými přístupovými údaji
nebo
b) prvním přihlášením osoby uvedené v § 8 odst. 2 prostředkem elektronické
identifikace.
(3) Datová schránka podnikající fyzické osoby je zpřístupněna pro doručování orgány
veřejné moci ke dni doručení žádosti o zpřístupnění do datové schránky ministerstva.
Datová schránka podnikající fyzické osoby je zpřístupněna i pro dodávání dokumentů
fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob ke dni doručení
žádosti o zpřístupnění do datové schránky ministerstva. Žádost se podává na
elektronickém formuláři zpřístupněným ministerstvem v informačním systému
datových schránek a na portálu veřejné správy.
(4) Podnikající fyzická osoba je oprávněna kdykoliv provést znepřístupnění datové
schránky pro doručování orgány veřejné moci nebo dodávání dokumentů fyzických
osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob. Datová schránka podnikající
fyzické osoby je znepřístupněna pro doručování orgány veřejné moci nebo dodávání
dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob ke dni
doručení žádosti o znepřístupnění do datové schránky ministerstva. Podnikající fyzická
osoba, která provedla znepřístupnění datové schránky pro doručování je oprávněna
kdykoliv opětovně datovou schránku pro doručování zpřístupnit postupem podle
odstavce 3. Žádost se podává na elektronickém formuláři zpřístupněným ministerstvem
v informačním systému datových schránek a na portálu veřejné správy.
21. Vkládá se nové ustanovení § 10c ve znění:
§ 10c
Zpřístupnění datové schránky fyzické osoby
(1) Ministerstvo zašle osobě starší 18 let uvedené v § 8 odst. 1 do vlastních rukou
přístupové údaje k datové schránce fyzické osoby bezodkladně po zřízení datové
schránky. Osobě mladší 18 let zašle přístupové údaje k datové schránce fyzické osoby
do vlastních rukou ke dni, kdy je plně způsobilá k právním úkonům.
(2) Datová schránka fyzické osoby je zpřístupněna pro provádění úkonů vůči orgánům
veřejné moci, dodávání dokumentů fyzickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám
a právnickým osobám a ukládání formulářů
a) prvním přihlášením osoby uvedené v § 8 odst. 1 doručenými přístupovými údaji
nebo
b) prvním přihlášením osoby uvedené v § 8 odst. 1 prostředkem elektronické
identifikace.
(3) Datová schránka fyzické osoby je zpřístupněna pro doručování orgány veřejné moci
ke dni doručení žádosti o zpřístupnění do datové schránky ministerstva. Datová
schránka fyzické osoby je zpřístupněna i pro dodávání dokumentů fyzických osob,
podnikajících fyzických osob a právnických osob ke dni doručení žádosti o zpřístupnění
do datové schránky ministerstva. Žádost se podává na elektronickém formuláři
zpřístupněným ministerstvem v informačním systému datových schránek.
(4) Fyzická osoba je oprávněna kdykoliv provést znepřístupnění datové schránky pro
doručování orgány veřejné moci nebo dodávání dokumentů fyzických osob,
podnikajících fyzických osob a právnických osob. Datová schránka fyzické osoby je
znepřístupněna pro doručování orgány veřejné moci nebo dodávání dokumentů
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fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob ke dni doručení
žádosti o znepřístupnění do datové schránky ministerstva. Fyzická osoba, která provedla
znepřístupnění datové schránky pro doručování je oprávněna kdykoliv opětovně
datovou schránku pro doručování zpřístupnit postup. Žádost se podává na
elektronickém formuláři zpřístupněným ministerstvem v informačním systému
datových schránek a na portálu veřejné správy.
22. V § 11 se název ustanovení doplňuje o slova „ze zákona“
23. V § 11 odst. 5 se slova „fyzické osoby, fyzické osoby podnikající“ zrušují.
24. V § 11 odst. 7 se stávající text smění tak, že nově zní:
„Znepřístupněnou datovou schránku právnické osoby nebo orgánu veřejné moci
ministerstvo zpřístupní na žádost osoby nebo orgánu veřejné moci, jimž byla datová
schránka zřízena, nebo administrátora do 3 pracovních dnů od podání žádosti.“
25. V § 12 se stávající text zrušuje a vkládá se nové ustanovení ve znění:
§ 12
Zneplatnění přístupových údajů a přístupu do datové schránky
(1) Ministerstvo zneplatní přístupové údaje a přístup do datové schránky osoby
oprávněné k přístupu do datové schránky neprodleně po jejím oznámení, zejména při
ztrátě či odcizení přístupových údajů nebo ztrátě či odcizení prostředku pro
elektronickou identifikaci, a současně zašle této osobě do vlastních rukou nové
přístupové údaje.
(2) Ministerstvo zneplatní přístupové údaje a přístup do datové schránky pověřené
osobě v případě zrušení pověření podle § 8 odst. 6 neprodleně po oznámení osoby
uvedené v § 8 odst. 1 až 4 nebo administrátora a o této skutečnosti informuje pověřenou
osobu, jejíž údaje zneplatnilo, i osobu, která o zneplatnění požádala.
(3) Ministerstvo zneplatní přístupové údaje a přístup do datové schránky statutárnímu
orgánu právnické osoby nebo jeho členu, přestane-li být statutárním orgánem právnické
osoby nebo jeho členem, vedoucímu organizační složky podniku zahraniční právnické
osoby zapsané v rejstříku osob, přestane-li být vedoucím organizační složky podniku
zahraniční právnické osoby zapsané v rejstříku osob, a vedoucímu orgánu veřejné
moci, přestane-li být vedoucím orgánu veřejné moci, neprodleně po oznámení této
skutečnosti novým statutárním orgánem právnické osoby nebo jeho členem, novým
vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v registru
osob, novým vedoucím orgánu veřejné moci nebo administrátorem. Ministerstvo
současně zašle novému statutárnímu orgánu právnické osoby nebo jeho členu, novému
vedoucímu organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v registru
osob, novému vedoucímu orgánu veřejné moci nové přístupové údaje do vlastních
rukou.
(4) Jsou-li osobě oprávněné k přístupu do datové schránky zaslány přístupové údaje
podle odstavce 1 opětovně během 3 let (dále jen „opětovné vydání přístupových
údajů“), ministerstvo vybírá správní poplatek stanovený jiným právním předpisem3).
(5) Ministerstvo pozastaví přístup do datové schránky prostřednictvím přístupových
údajů nebo prostředků pro elektronickou identifikaci statutárnímu orgánu právnické
osoby nebo jeho členu, přestane-li být statutárním orgánem právnické osoby nebo jeho
členem, vedoucímu organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané
v rejstříku osob, přestane-li být vedoucím organizační složky podniku zahraniční
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právnické osoby zapsané v rejstříku osob, a vedoucímu orgánu veřejné moci, přestaneli být vedoucím orgánu veřejné moci, na neprodleně po oznámení této skutečnosti
novým statutárním orgánem právnické osoby nebo jeho členem, novým vedoucím
organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v registru osob, novým
vedoucím orgánu veřejné moci nebo administrátorem před zápisem takových
skutečností do registru osob.
26. V 14 odst. 1 se slova „veřejné správy“ zrušují a nahrazují se slovy „centrálně sdílených
služeb, který obsahuje informace o datových schránkách a jejich uživatelích.
27. V § 14 odst. 1 se slova „rozhraní informačního systému datových schránek, které slouží
pro správu“ zrušují.
28. V § 14a odst. 1 se za slova „přístupových údajů“ vkládají slova „a ověřování“.
29. V § 14a odst. 1 se za slova „(dále jen „přístupové rozhraní“) vkládají slova „pro přístup
k“
30. V § 14a se za stávající text vkládají slova „Osoba oprávněná k přístupu do datové
schránky může využívat svých přístupových údajů k datové schránce k přístupu ke
službám jiného informačnímu systému veřejné správy. Osoba oprávněná k přístupu do
datové schránky může udělit souhlas s využitím svých přístupových údajů k datové
schránce k přístupu k informačnímu systému poskytovatele internetových služeb a
k údajům ověřujícím její identitu v souvislosti s využitím přístupových údajů (dále jen
„související údaje“). K využití údajů a souvisejících údajů může osoba oprávněná k
přístupu do datové schránky udělit poskytovateli internetových služeb jednorázový
nebo trvalý souhlas, pokud informační systém udělení takového souhlasu umožňuje;
trvalý souhlas má právo oprávněná osoba kdykoli odvolat.“
31. § 14a odst. 2 se slova „Povolení se vydává na dobu 5 let“ zrušují.
32. Ustanovení § 14a odst. 4 se zrušuje bez náhrady.
33. V § 14a odst. 5 se za stávající text vkládají slova „Poskytovatel internetových služeb je
povinen evidovat každé využití přístupových a souvisejících údajů a ukládat tuto
informaci po dobu tří let. Evidence obsahuje datum přihlášení osoby oprávněné k
přístupu do datové schránky do informačního systému poskytovatele internetových
služeb s uvedením hodiny, minuty a sekundy a údaj identifikující tuto osobu.
Poskytovatel internetových služeb je povinen poskytnout tyto informace na vyžádání
ministerstva nebo na vyžádání osoby oprávněné k přístupu do datové schránky.
Ministerstvo nebo osoby oprávněné k přístupu do datové schránky žádají o informace
datovou zprávou zaslanou poskytovateli internetových služeb do jeho datové schránky
a poskytovatel internetových služeb poskytne informace žadateli datovou zprávou
zaslanou do žadatelovi datové schránky.“
34. V § 14b odst. 3 písm.) c) bod 3. se za stávající text doplňují slova „Na žádost právnické
osoby se informace o dalších datové schránce nezveřejňují“.
35. V § 14b odst. 3 písm. d) bod 3 se za stávající text vkládají slova „Na žádost orgánu
veřejné moci se informace o další datové schránce nezveřejňují.“.
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36. V § 17 odst. 1 se za slova „svou datovou schránku“ vkládají slova „pro doručování“.
37. V § 18a se stávající text zrušuje a vkládá se text ve znění:
„Z datové schránky fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby je
možné dodávat dokumenty do datové schránky jiné fyzické osoby, podnikající fyzické
osoby nebo právnické osoby. Ministerstvo na žádost fyzické osoby, podnikající fyzické
osoby nebo právnické osoby zruší možnost dodávání dokumentů podle odstavce 1 do
datové schránky této fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby.
(2) Dokument dodaný podle odstavce 1 je doručen okamžikem, kdy se do datové
schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k tomuto
dokumentu.
(3) Za dodání dokumentu podle odstavce 1 náleží provozovateli informačního systému
datových schránek odměna, kterou stanoví cenový orgán podle cenových předpisů
34
jako součet oprávněných nákladů, přiměřeného zisku a daně z přidané hodnoty.
Odměnu hradí fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, z jejichž
datové schránky byl dokument odeslán. Tato osoba může určit, že bude hradit i dodání
dokumentu, který je odpovědí na dokument dodaný podle předchozí věty. Odměnu
podle věty první může za fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobu nebo právnickou
osobu, z jejichž datové schránky byl dokument odeslán, hradit rovněž jiná fyzická
osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.“

§ 22
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o elektronické identifikaci
Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
1. V § 3 odst. 1 písm. e) se za stávající text vkládají slova „pokud zvláštní právní předpis
nestanoví jinak, prostředek pro elektronickou identifikaci, který je vydávaný na základě
jiného prostředku pro elektronickou identifikaci, může být využíván pro elektronickou
identifikaci podle tohoto zákona, pouze pokud prostředek pro elektronickou identifikaci
sloužící jako základ byl platně oznámen postupem podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího elektronickou identifikaci.“
2. Vkládá se nové ustanovení § 18a ve znění:
„§ 18a
Veřejnoprávní kvalifikovaný poskytovatel
(1) Pro účely tohoto zákona se veřejnoprávním kvalifikovaným poskytovatelem rozumí:
a) kvalifikovaný poskytovatel, který je státem, územním samosprávným celkem,
právnickou osobou zřízenou zákonem nebo právnickou osobou zřízenou nebo

34

zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
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založenou státem, územním samosprávným celkem nebo jinou právnickou osobou
zřízenou zákonem,
b) kvalifikovaný poskytovatel neuvedený v písmenu a), pokud vykonává působnost.
(2) Správce národního bodu umožní provést prostřednictvím národního bodu
elektronickou identifikaci prostředkem pro elektronickou identifikaci vydaným
akreditovanou osobou v rámci jí spravovaného kvalifikovaného systému pouze
veřejnoprávnímu kvalifikovanému poskytovateli.
3. V § 20 odst. 1 se slova „veřejné správy“ ruší a vkládají se slova „centrálně sdílených
služeb“.
4. V § 21 odst. 3 se za stávající slova vkládá text:
„a to zejména
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména
c) adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle jiného právního předpisu
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství, čísla a druhy elektronicky
čitelných identifikačních dokladů nebo číslo a druh identifikačního dokladu,
e) typ datové schránky a identifikátor datové schránky14), je-li tato datová schránka
zpřístupněna.“
5. V § 23 se za stávající text vkládají slova „Správa základních registrů vede seznam
kvalifikovaných správců usazených v České republice spolu s jimi vydanými
prostředky pro elektronickou identifikaci podle věty první v dělení na kvalifikované
správce podle § 4 písm. a) a b) a seznam kvalifikovaných poskytovatelů usazených
v České republice v dělení na veřejnoprávní kvalifikované poskytovatele podle § 18a
odst. 1 a ostatní kvalifikované poskytovatele.“

§ 23
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o kybernetické bezpečnosti
Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů
1. V § 2 písm. l) se za slova „digitální službou služba“ vkládají slova „podle jiného
právního předpisu a služba“35“.
2. V § 2 písm. l) se odst. 3 zrušuje a vkládá se ustanovení ve znění:
„(3) Službou eGovernment Cloudu se rozumí služba cloud computingu spočívající ve
vzdáleném, sdíleném a přizpůsobitelném poskytování prostředků nebo služeb
a) výpočetního výkonu, datových úložišť a síťových prostředků,
35
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b) programových platforem pro vývoj, testování a provoz informačních systémů,
c) programového vybavení, které zajišťuje správu a provoz informačních systémů.“
3. V § 4 odst. 6 se za stávající text vkládají slova „a realizaci bezpečnostní politiky
odběratele“.
4. V § 4 odst. 7 se za slova „vyplývajících z“ vkládají slova „bezpečnostní politiky,“.
5. V § 6 písm. e) se za stávající text vkládají slova „a stanovení bezpečnostních úrovní pro
služby cloud computingu poskytovaných v eGovernment Cloud podle zvláštního
zákona17.“

§ 24
ČÁST SEDMÁ
Změna správního řádu
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 7/2009
Sb., č. 227/2009 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 250/2014 Sb., č. 243/2016 Sb., č.
298/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb. se mění takto:
1. V § 6 odst. 2 se za slova „kterou správní orgán sám vede“ vkládají slova „nebo lze-li
takové údaje získat z propojeného datového fondu orgánů veřejné moci podle jiného
právního předpisu36 , je povinen jejich obstarání zajistit. Při opatřování údajů podle tohoto
ustanovení má správní orgán vůči třetím osobám, jichž se tyto údaje mohou týkat, stejné
postavení jako dotčená osoba, na jejíž požádání údaje opatřuje. Porušení této povinnosti je
nesprávným úředním postupem podle jiného zákona37 a porušením povinností podle jiných
právních předpisů38.“.
§ 25
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č.
228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona
č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb.,
zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006
Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č.
575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona
č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona
Zák. č. /Sb., o právu na digitální služby.
Zák. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem.
38 Zák. č. 234/2014 Sb., služební zákona a zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.
36
37
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č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,
zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008
Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č.
382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č.
197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb.,
zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010
Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011
Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č.
188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona
č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb.,
zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011
Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č.
457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona
č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona
č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb.,
zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012
Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č.
502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona
č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb.,
zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013
Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č.
306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č.
101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona
č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb.,
zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015
Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č.
314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona
č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb.,
zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016
Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017
Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č.
222/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona
č. 295/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb.,
zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 371/2017
Sb., zákona č. 195/2017 Sb. a zákona č. 251/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 5 se za slova „V rozsahu stanoveném“ vkládají slova „zvláštním zákonem39
nebo v rozsahu stanoveném v sazebníku, se správní úřad zmocňuje snížit nebo zvýšit
poplatek anebo upustit od jeho vybrání“.
§ 26
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích

39
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Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona
č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona
č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona
č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb.,
zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008
Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.
424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona
č. 193/2012 Sb., zákona č. 197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb.,
zákona č. 101/2013 Sb., zákona č. 233/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 300/2013
Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 268/2015
Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č.
199/2017 Sb. se mění takto:

40

1.

V § 6 odst. 7 písm. a) se za slova „řidičský průkaz“ vkládá věta „pokud není možné
oprávnění k řízení motorového vozidla na území České republiky ověřit v Centrálním
registru řidičů“.

2.

V § 6 odst. 7 písm. b) se za slova „podle zvláštního právního předpisu40“, vkládají slova
„pokud není možné ověřit registraci vozidla na území České republiky v registru
vozidel“.

3.

V § 6 odst. 7 písm. c) se za slova „v řidičském průkazu“ vkládají slova „nebo je možné
tuto skutečnost ověřit na území České republiky v Centrálním registru řidičů“.

4.

V § 6 odst. 7 písm. d) se za slova „podle § 87 odst. 3“ vkládají slova „a není možné tuto
skutečnost na území České republiky ověřit jinak“.

5.

V § 8 se za slova „ke kontrole“ vkládají slova „pouze v případě, že není možné
oprávnění k řízení motorového vozidla na území České republiky ověřit v Centrálním
registru řidičů“.

6.

V § 47 odst. 3 písm. g) se za poslední větu doplňuje text „Pro pořízení záznamu o
dopravní nehodě lze využít standardizovaný elektronický formulář pojistitele. Pakliže
jsou účastníci dopravní nehody držiteli důvěryhodného elektronického prostředku
k prokázání identity, který je akceptován státem, jsou účastníci oprávněni předat
pojistiteli záznam elektronickou formou. Pojistitel je povinen tuto formu akceptovat.“.

7.

V § 94a odst. 1 se stávající text na konci doplňuje o větu, která zní: „Pozbytí řidičského
oprávnění vyznačí soud nebo příslušný správní úřad do Centrálního registru řidičů
prostřednictvím editačního rozhraní systému základních registrů.“

8.

V § 108 odst. 8 písm. d) se za slova „podle odstavce 2 písm. e)“ vkládají slova „pokud
není možné oprávnění k řízení motorového vozidla ověřit z registru řidičů vedeného
cizím státem“.

9.

V § 108 odst. 8 písm. e) se za slova „podle odstavce 2 písm. f)“ vkládají slova „pokud
není možné oprávnění k řízení motorového vozidla ověřit z registru řidičů“.
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10. V § 109 odst. 3 se slovo „příslušný“ zrušuje.
11. V § 109 odst. 8 písm. a) se za slova „totožnosti žadatele“ vkládají slova „ pokud není
možné totožnost žadatele ověřit jiným způsobem“.
12. V § 109 odst. 8 písm. b) se za slova „podle § 92 odst. 4 písm. h)“ vkládají slova „pokud
není možné využít fotografii pořízenou pro průkaz totožnosti“.
13. V § 109 odst. 8 písm. c) se za slova „podle odstavce 1 písm. d)“ vkládají slova „pokud
není možné oprávnění k řízení motorového vozidla ověřit z registru řidičů“.
14. V § 109 odst. 3 se slovo „příslušný“ zrušuje.
15. V § 109 odst. 8 písm. a) se za slovo „žadatele“ vkládají slova „pokud není možné
totožnost žadatele ověřit jiným způsobem“.
16. V § 109 odst. 8 písm. b) se za slova „podle § 92 odst. 4 písm. h)“ vkládají slova „pokud
není možné využít fotografii pořízenou pro průkaz totožnosti“.
17. V § 109 odst. 8 písm. c) se za slova „podle odstavce 1 písm. d)“ vkládají slova „pokud
není možné oprávnění k řízení motorového vozidla ověřit z registru řidičů“.
18. V § 109 odst. 8 písm. d) se za slova „podle odstavce 2 písm. e)“ vkládají slova „pokud
není možné oprávnění k řízení motorového vozidla ověřit z registru řidičů vedeného
cizím státem“.
19. V § 109 odst. 8 písm. e) se za slova „podle odstavce 2 písm. f)“vkládají slova „ pokud
není možné oprávnění k řízení motorového vozidla ověřit z registru řidičů“.
20. V § 109 odst. 9 se slovo „příslušný“ zrušuje.
21. V § 110 odst. 1 se slovo „příslušný“ zrušuje.
22. V § 110 odst. 2 se slovo „příslušný“ zrušuje.
23. V § 110 odst. 5 se za slova „oprávnění je“ vkládá slovo „oprávněn“ a mezi slova „na
základě ověřené plné moci na“ a „ které si stanovil“ vkládají slova „kontaktním místě
veřejné správy“.
24. V § 110a odst. 1 se slovo „příslušný“ zrušuje.
25. V § 111 odst. 2 písm. a) se za slova „totožnosti žadatele“, vkládají slova „pokud není
možné totožnost žadatele ověřit jiným způsobem“;
26. V § 111 odst. 2 písm. b) se za slova „cizím státem“ vkládají slova „pokud není možné
oprávnění k řízení motorového vozidla ověřit z registru řidičů“.
27. V § 111 odst. 2 písm. c) se za slova „podle § 92 odst. 4 písm. e)“ vkládají slova „pokud
není možné využít fotografii pořízenou pro průkaz totožnosti“.
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28. V § 111 odst. 4 se slovo „příslušný“ zrušuje.
29. V § 111 odst. 5 se slovo „příslušný“ zrušuje.
30. V § 113 odst. 2 se slovo „příslušný“ zrušuje.
31. V § 113 odst. 4 se slova „příslušnému podle místa posledního obvyklého bydliště
zemřelého“ zrušují.
32. V § 113 odst. 5 se slovo „příslušný“ zrušuje.
33. V § 113 odst. 6 se za slova „a § 110 odst. 2 písm. b)“ vkládají slova „pokud nelze jeho
totožnost ověřit jinak a fotografii pořídit jinak“.
34. V § 113 odst. 7 se slova „příslušný obecní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad“ a slova
„podle dokladu totožnosti“ se zrušují.
35. V § 114 odst. 2 se slova „příslušný“ a „příslušnému“ zrušují a za slova „a § 110 odst. 2
písm. b)“ se vkládají slova „pokud nelze jeho totožnost ověřit jinak a fotografii pořídit
jinak“.
36. V § 114 odst. 2 se slova „příslušný“ a „podle dokladu totožnosti“ zrušují.
37. V § 115 odst. 2 se slova „příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“
vypouštějí a nahrazují slovy „ na kontaktním místě veřejné správy“.
38. V § 115 odst. 3 se slova „Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností“ vypouštějí
a nahrazují se slovy „Kontaktní místo veřejné správy“;
39. V § 115 odst. 4 se slova „Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností“ vypouštějí
a nahrazují se slovy „Kontaktní místo veřejné správy“ a za slova „držiteli řidičského
oprávnění“ se vkládají slova „pokud není možné totožnost držitele řidičského oprávnění
ověřit jinak“.
40. V § 115 odst. 6 se slovo „příslušný“ zrušuje.
41. V § 116 odst. 1 se slovo „příslušný“ zrušuje.
42. V § 116 odst. 1 se slovo „příslušný“ zrušuje a za slova „nebo odejmuto“ vkládají slova
„pokud není možné skutečnosti ověřit v registru řidičů příslušného státu“.
43. V § 116 odst. 3 se slovo „příslušný“ zrušuje a za slova „nebo odejmuto“ vkládají slova
„pokud není možné skutečnosti ověřit v registru řidičů příslušného státu“.
44. V § 116 odst. 4 se slovo „příslušný“ zrušuje.
45. V § 116 odst. 5 se slovo „příslušný“ zrušuje a nahrazuje slovem „obecní“.
46. V § 117 se za slova „podobně úředně ověřen“ vkládají slova „pokud není žádost zaslána
prostřednictvím datové schránky, kterou má žadatel zřízenu. Doklad totožnosti žadatel
nebo držitel řidičského oprávnění nepřikládá“.
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47. V § 118 odst. 1 se slovo „příslušnému“ zrušuje.
48. V § 119 odst. 1 se slova „je informačním systémem, jehož správcem je obecní úřad obce
s rozšířenou působností. Registr řidičů je“ zrušuje.
49. V § 119 odst. 1 se slovo „vkladatelem“ zrušuje a nahrazuje se slovem „editorem“.
50. V § 120 odst. 1 se slova „v místě nového trvalého pobytu“ zrušují.
51. V § 120 odst. 1 se slova „V případě řidiče, který je držitelem řidičského průkazu, který
nemá na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobé
vízum41 na dobu delší než jeden rok, vede registr řidičů obecní úřad obce s rozšířenou
působností, v jehož správním obvodu byl poprvé spáchán skutek, na základě kterého byl
řidič zařazen do registru řidičů“ zrušují.
52. V § 120 odst. 2 se za stávající text doplňují slova „prostřednictvím editačního rozhraní
základních registrů“.
53. V § 121 odst. 1 se slova „Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností“ vypouštějí
a nahrazují se slovy „Kontaktní místo veřejné správy“.
54. V § 123b odst. 2 se za slova „Záznam v“ vkládá slovo „Centrálním“, slova „obecní úřad
obce s rozšířenou působností“ se zrušují, za slova „správní orgán“ se vkládají slova
„nebo soud“ a na konci odstavce se slova „nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy
mu bylo doručeno“ vypouštějí a nahrazuje slovy „v případech“;
55. V § 123b se odst. 3 a 4 se zrušují;
56. V § 123b odst. 5 se slova „Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností“ zrušují
a nahrazují slovy „Kontaktní místo veřejné správy“ a za slovy „na žádost řidiče výpis
z“ vkládá slovo „Centrálního“.
57. V § 123c odst. 1 se slova „Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností“ zrušují
a nahrazují slovy „V Centrálním registru řidičů se“.
58. V § 123c odst. 2 se slova „Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností“ zrušují
a nahrazují slovy „se v Centrálním registru řidičů“.
59. V § 123c odst. 3 se slova „Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností“ zrušují
a nahrazují slovy „Centrální registr řidičů“ a na konci odstavce se vkládají slova
„Pozbytí řidičského oprávnění se vyznačí v Centrálním registru řidičů“.
60. V § 123c odst. 4 se slova „Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností“ zrušují
a nahrazují slovy „Centrální registr řidičů“ a za slova „neprodleně písemně“ vkládají
slova „nebo elektronickou cestou“.
61. V § 123d odst. 3 se slovo „příslušného“ zrušuje.

41
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62. V § 123e odst. 1 se za slova „K tomuto dni“ vkládá slovo „se“, slova „příslušný obecní
úřad obce s rozšířenou působností“ se zrušují a za slova „záznam v“ se vkládá slovo
„Centrálním“.
63. V § 123e odst. 4 se slovo „Příslušný“ zrušuje a nahrazuje slovem „Obecní“
64. V § 123e odst. 5 se slovo „Příslušný“ zrušuje a nahrazuje slovem „Úřad“.
65. V § 123e odst. 6 se slovo „příslušný“ zrušuje, za slova „působností písemně“ vkládají
slova „nebo elektronickou cestou“ a za slova „bodů proveden“ vkládá slovo
„Centrálním“.
66. V § 123f odst. 1 se za slova „záznamem bodů v“ vkládá slovo „Centrálním“, slova
„příslušnému k provedení záznamu“ se zrušují a nahrazují slovy „který záznam
provedl“.
67. V § 123f odst. 2 se za slova „neprodleně písemně“ vkládají slova „nebo elektronickou
cestou“.
68. V § 123f odst. 3 se slovo „příslušný“ zrušuje.
69. V § 123f odst. 4 se slovo „příslušnému“ zrušuje.
70. V § 124 odst. 7 se za slova „v odstavci 5 písm. b) až h) a k) a l)“ vkládá slovo „zpravidla“
a na konec odstavce za stávající text se vkládají slova „pokud žadatel nepodá svou
žádost u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností; v takovém případě je
příslušný tento úřad“.
§ 26
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem …………. 2019.
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