
Agendové informační systémy a Informační 
systémy veřejné správy 
Tento kurz obsahuje teoretické základy problematiky informačních systémů na jednotlivých 
úřadech veřejné správy, a to včetně jejich dlouhodobého řízení, správy a provozování a také 
nového pojetí eGovernmentu, kdy na základě čtyřvrstvé architektury jsou modelem sdílených 
služeb jednotlivé modely a služby propojeny. V praktické části jsou uvedeny požadavky a 
postupy pro řízení ISVS, vypracování informační koncepce úřadu, provozní dokumentace k 
jednotlivým systémům, životnímu cyklu informačních systémů, včetně jejich správy, a v 
neposlední řadě také napojení agendových informačních systémů na základní registry. 
 
1) umět vysvětlit pojmy agendový informační systém a informační systém veřejné správy, 
znát hlavní procesy řízení ISVS 
 
2) znát hlavní povinnosti orgánů veřejné správy  
 
3) orientovat se v příslušné legislativě 
 
4) vysvětlit zásady nového pojetí eGovernmentu, pochopit systém čtyřvrstvé architektury 
eGovernmentu  
 
5) chápat význam informační koncepce pro dlouhodobé řízení informačních systémů  
 
6) ovládat práci se základními registry prostřednictvím AIS  
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1 | Informace ke studiu 

 
Vzdělávání v oblasti základních registrů a dalších kmenových projektů eGovernmentu, registrační číslo projektu: CZ 1.04/ 4.1.00/A3.00004 

Tento kurz byl vytvořen v rámci projektu financovaného z prostředků Evropského sociálního 
fondu ČR, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a je součástí souboru deseti 
eLearningových kurzů: 

1. Použití základních registrů  
2. Agendové informační systémy a Informační systémy veřejné správy  
3. Služby soukromoprávního sektoru  
4. Zabezpečení přístupu k datům  
5. Zabezpečení připojení AIS  
6. Programové období 2014 - 2020  
7. CzechPOINT@office  
8. Open data  
9. Datové schránky  
10. Doručování datovými schránkami 

 



1.1 | Význam piktogramù 

V kurzu se budete setkávat s piktogramy, které vám usnadní orientaci v textu, upozorní vás na 
dùle�ité informace, právní pøedpisy, doporuèenou literaturu apod. Piktogramy jsou spoleèné 
pro v�echny kurzy, je tedy mo�né, �e s nìkterými z nich se v tomto kurzu nesetkáte. Pøesto je 
vhodné se pøed zahájením studia se v�emi seznámit. 

 

dùle�ité informace 

 

odkaz na právní pøedpis, na paragraf 

 

dobrý tip 

 

kontrolní otázka 

 

doporuèená literatura 

 

shrnutí uèiva 

 

test     

1.2 | Pou�ité zkratky a terminologie 

V kurzu jsou pou�ívané následující zkratky a terminologie: 

ZKRATKA VÝZNAM 

AIS  agendový informaèní systém 

CMS centrální místo slu�eb 

IK, IKT informaèní koncepce 

ISDP informaèní systém o datových prvcích 

ISVS informaèní systém veøejné správy 

ISoISVS informaèní systém o informaèních systémech veøejné správy 

MV Ministerstvo vnitra 



PVS portál veøejné správy 

1.3 | Obsahová specifikace kurzu 

Cílem tohoto kurzu je osvìtlit Vám zejména informace týkající se: 

� Základní pojmy z oblasti ISVS a AIS  
� Legislativa upravující oblast ISVS a agendových informaèních systémù  
� Principy fungování ISVS  
� Informaèní koncepce úøadu  
� �ivotní cyklus ISVS  
� Správa a vyu�ívání dat v ISVS  
� Agendové informaèní systémy pracující s daty v základních registrech  
� Základní principy fungování AIS  
� Vyu�ívání dat v AIS  

� Základní principy propojení AIS  
� Centralizované AIS  

2 | Teoretická èást a legislativa 

V této èásti kurzu naleznete ve�kerý teoretický materiál, je� k tomuto tématu nále�í.  

  

2.1 | Informaèní systémy v úøadu 

Ka�dý úøad pracuje obecnì se dvìma typy informací a jejich nosièù. Jsou to dokumenty 
(jejich� nosièi jsou analogové èi digitální dokumenty) a informace (jejich� nosièi jsou 
informaèní systémy).  

 

Informaèní systémy v úøadu lze dìlit do dvou kategorií:  

� Informaèní systémy veøejné správy jsou informaèní systémy, které slou�í pro výkon veøejné 
správy. Jsou jimi i informaèní systémy zaji��ující èinnosti podle zvlá�tních zákonù (agendy 
veøejné správy). V informaèních systémech veøejné správy (ISVS) je vedena naprostá vìt�ina 
dat, která veøejná správa vyu�ívá.  

� Provozní informaèní systémy jsou informaèní systémy zaji��ující informaèní èinnosti nutné 
pro vnitøní provoz pøíslu�ného úøadu (napøíklad úèetnictví, správu majetku apod.)  

 



 

 

 

Pro ka�dý informaèní systém jsou klíèové zejména tyto role:  

Role Popis 

správce 
orgán veøejné správy, který zodpovídá za ISVS a který urèuje principy jeho 
provozování  

provozovatel subjekt urèený správcem, který zodpovídá za samotný provoz ISVS  

editor subjekt, který spravuje a aktualizuje data v ISVS  

klíèový 
u�ivatel 

subjekt, jeho� èinnost je na daném ISVS závislá  

u�ivatel subjekt u�ívající ISVS a jeho data  

 

Pøíklad: Registr obyvatel (ROB): Správcem ROB je Ministerstvo vnitra; provozovatelem je 
Správa základních registrù; editory jsou urèené AIS (ISEO, CIS apod.); klíèovými u�ivateli 
jsou centrální AIS (tøeba MPSV, FÚ apod.); u�ivateli jsou v�echny AIS veøejné správy s 

pøíslu�ným oprávnìním. 

 

2.2 | Hlavní procesy øízení ISVS 

Øízení informaèních systémù pou�ívá ètyøi hlavní nástroje: 

1. vrcholové øízení ISVS na centrální úrovni 
2. dlouhodobé øízení ISVS na 
úrovni orgánu veøejné správy 

3. �ivotní cyklus informaèní koncepce jako 

dílèího nástroje dlouhodobého øízení ISVS 

4. �ivotní cyklus informaèního 
systému 



Øízení ISVS na nejvy��í úrovni pøíslu�í Ministerstvu vnitra (dále té� �MV�) jako úøadu 
veøejné správy s kompetencemi v této oblasti. MV vyu�ívá pro øízení ISVS pøedev�ím 
následující nástroje:  

� právní pøedpisy,  
� metodické pokyny MV,  
� koordinaèní, koncepèní a strategické dokumenty a vìstník MV,  
� dohled nad investicemi do informaèních technologií (IT) ve veøejné správì,  
� provoz informaèního systému o informaèních systémech veøejné správy (IS o ISVS) a o 
datových prvcích (vyhlá�ka è. 469/2006 Sb. , vyhlá�ka è. 528/2006 Sb.),  

� výkon státní kontroly v oblasti ISVS,  
� úèast na procesech akreditace a atestace,  
� povinnost dlouhodobého øízení ISVS pro orgány veøejné správy,  
� spravuje a provozuje prostøednictvím Správy základních registrù nìkteré základní registry a 
pøedev�ím Informaèní systém základních registrù 

2.2.1 | Vrcholové øízení ISVS 

Vrcholové øízení ISVS  

Vrcholové øízení ISVS je zakotveno pøedev�ím v zákonì è. 365/2000 Sb. a spadá do 
kompetence Ministerstva vnitra. Vrcholové øízení ISVS spoèívá v ovlivòování pøístupu 
orgánù veøejné správy k ISVS, které MV provádí prostøednictvím svých øídicích nástrojù. 
Pøehled hlavních procesù, které na této úrovni probíhají, je zobrazen na obrázku.  

  



 

 

2.2.2 | Dlouhodobé øízení ISVS u orgánù veøejné správy 

Základní vymezení dlouhodobého øízení ISVS na stranì orgánù veøejné správy je zakotveno v 

zákonì è. 365/2000 Sb. § 5a, po�adavky na zaji�tìní bezpeènosti jsou uvedeny v zákonì è. 
365/2000 Sb. § 5b. Dlouhodobé øízení se realizuje prostøednictvím informaèní koncepce 
orgánu veøejné správy a provozní dokumentace jím provozovaných resp. spravovaných ISVS. 
Po�adavky na tyto dokumenty jsou detailnì rozpracovány ve vyhlá�ce è. 529/2006 Sb., 
vyhlá�ka o dlouhodobém øízení ISVS.  

 

 



Pøehled procesù dlouhodobého øízení ISVS je zobrazen na obrázku: 

 

 

2.2.3 | Agendové informaèní systémy jako ISVS 
komunikující se základními registry 

 

 



Zákon è. 111/2009 Sb., o základních registrech 

 urèuje mimo jiné i povinnosti orgánùm veøejné moci vyu�ívat základní registry a referenèní 
údaje v nich vedené. K základním registrùm (resp. k referenèním údajùm) existují tøi základní 
pøístupové cesty: 

1. prostøednictvím agendového informaèního systému 

2. prostøednictvím systému czechPOINT@office pro úøedníky 

3. prostøednictvím datové schránky 

  

Orgány veøejné moci vyu�ívají k pøístupu k základním registrùm agendové informaèní 
systémy. Ty lze podle vyu�ívání dìlit do dvou skupin: 

� Centrální AIS je agendový informaèní systém spravovaný ústøedním správním úøadem, 
který se vyu�ívá orgány veøejné moci k výkonu urèité agendy jako celoplo�né øe�ení, které 
jsou OVM buï pøímo povinny vyu�ívat, nebo který je jim k vyu�ívání v dané agendì 
doporuèen (ISEO, CIS, ISUI apod.)  

� AIS u�ivatelù je agendový informaèní systém orgánu veøejné moci, který vyu�ívá buï 
pouze sám, nebo i s jinými orgány veøejné moci k výkonu urèité agendy (hostovaná spisová 
slu�ba pro obce v kraji, integrované krajské IS, JIS MPSV apod.)  

Hlavní rozdíl mezi tìmito dvìma druhy systému je pøedev�ím v tom, kdo je správcem 
pøíslu�ného AIS, a tedy za nìj zodpovídá a kdo je jeho u�ivatelem. V první kategorii 
centralizovaných AISù je správcem v�dy jeden orgán veøejné moci pro celou veøejnou správu 
a ostatní OVM jsou v pozici u�ivatelù. Ve druhém pøípadì je správcem AIS v�dy ten daný 
orgán veøejné moci, který jej vyu�ívá.  

 

Aby mohl být AIS napojen na Informaèní systém základních registrù, musí splòovat pøíslu�ný 
orgán veøejné moci tyto základní po�adavky:  

1. AIS musí být zaregistrován v informaèním systému o informaèních systémech veøejné 
správy (ISoISVS).  
2. Úøad musí mít oznámenou pùsobnost ve v�ech (zaregistrovaných) agendách, které AIS 
obsahuje.  

3. Úøad se musí seznámit s dokumentací Správy základních registrù pro správce AIS a pro 
OVM a musí se zavázat tuto dokumentaci a pravidla dodr�ovat  
4. AIS musí splòovat podmínky a po�adavky na agendové informaèní systémy a musí být 
øádnì otestován v testovacím prostøedí  
5. Úøad musí pøijmout svou odpovìdnost za jednoznaènou autentizaci a autorizaci v�ech osob, 



které budou pøi výkonu pùsobnosti v zaregistrované agendì prostøednictvím AIS pøistupovat 
ke slu�bám vnìj�ího rozhraní informaèního systému základních registrù, a �e tyto osoby 
budou k dané èinnosti oprávnìny  

Ka�dý AIS, který je pøipojen k základním registrùm, je jednoznaènì identifikován 
následujícími údaji:  

� IÈ úøadu � IÈ správce AIS,  
� AIS_ID � identifikátor AIS z informaèního systému o informaèních systémech veøejné 
správy (IS o ISVS),  
� SN � èíslo certifikátu (SerialNumber),  
� Seznam agend � seznam agend v AIS obsa�ených  

2.3 | Práva a povinnosti Ministerstva vnitra a krajù 

Práva a povinnosti Ministerstva vnitra  

Práva a povinnosti Ministerstva vnitra stanoví Zákon 365/2000 Sb., § 4, ale i dal�í ustanovení 
jak zákona, tak jeho provádìcích právních pøedpisù i mnoha dal�ích zákonù. 

  

Ministerstvo vnitra v této oblasti zejména: 

  

� kontroluje u orgánù veøejné správy dodr�ování povinností stanovených tímto zákonem,  

� se vyjadøuje k investièním zámìrùm akcí poøízení, obnovy a provozování informaèních a 
komunikaèních technologií, jejich� registrace v Informaèním systému financování reprodukce 

majetku, zadání jejich realizace a zmìna jejich závaznì stanovených parametrù se provádí 
pouze se souhlasem Ministerstva financí podle zvlá�tního právního pøedpisu7a). Ministerstvo 
pøitom pøihlí�í zejména k oprávnìným zájmùm pøedkladatele investièních zámìrù a akcí a k 
potøebám zaji�tìní øádného výkonu veøejné správy; 

� vykonává pùsobnost stanovenou tímto zákonem v oblasti akreditace a atestací;  

� stanoví pravidla pro sdílení dat a slu�by mezi jednotlivými informaèními systémy veøejné 
správy prostøednictvím referenèního rozhraní a pravidla pro zápis datových prvkù do 
informaèního systému o datových prvcích. Postupy ministerstva a orgánù veøejné správy pøi 
vedení a zápisu datových prvkù do informaèního systému o datových prvcích, vèetnì postupù 
ministerstva pøi vyhla�ování datových prvkù, stanoví provádìcí právní pøedpis;  

� ukládá sankce za správní delikty podle § 7;  

� ukládá opatøení smìøující k nápravì nedostatkù;  

� vyjadøuje se k projektùm informaèních systémù veøejné správy;  

� vydává Vìstník, v nìm� uveøejòuje metodické pokyny [odstavec 1 písm. f)], seznam 
atestaèních støedisek, udìlení osvìdèení o akreditaci a udìlení atestù a dal�í dokumenty 



vztahující se k informaèním systémùm veøejné správy. Vydávání Vìstníku zabezpeèuje 
ministerstvo prostøednictvím portálu veøejné správy;  

� konzultuje návrhy metodických pokynù zejména s dotèenými subjekty formou veøejné 
konzultace, jejím� cílem je získání stanovisek a pøipomínek dotèených subjektù k 
pøedmìtnému návrhu, a za tímto úèelem zøídí a spravuje informaèní systém, kde zpùsobem 
umo�òujícím dálkový pøístup uveøejòuje návrhy metodických pokynù, umo�òuje pøedkládání 
pøipomínek a uveøejòuje výsledek konzultace,  

� kontroluje výkon pùsobnosti kontaktních míst veøejné správy,  

� spravuje centrální místo slu�eb komunikaèní infrastruktury veøejné správy  

� je správcem Informaèního systému o informaèních systémech veøejné správy, informaèního 
systému o datových prvcích, Informaèního systému datových schránek, Portálu veøejné 
správy  

 

Ministerstvo ve spolupráci s orgány veøejné správy dále také:  

 

� vyhledává, zpracovává, ukládá a vytváøí nové informace, které jsou znalostní základnou pro 
kvalitní vytváøení a rozvoj informaèních systémù veøejné správy;  
� zpracovává návrhy strategických dokumentù v oblasti informaèních systémù veøejné správy, 
a to i z hlediska bezpeènosti tìchto systémù, a pøedkládá tyto dokumenty vládì, sleduje a 
analyzuje informaèní potøeby veøejné správy a stav informaèních systémù veøejné správy;  
� pøipravuje nebo koordinuje pøípravu zámìrù pro budování nebo pøetváøení informaèních 
systémù veøejné správy vyvolané spoleènou potøebou více správcù informaèních systémù 
veøejné správy;  
� pøipravuje nebo koordinuje pøípravu zámìrù pro budování nebo pøetváøení informaèních 
systémù veøejné správy vyvolané potøebou spolupráce a koordinace na mezinárodní úrovni;  
� vyjadøuje se k návrhùm dokumentací programù obsahujících poøízení, obnovu a 
provozování informaèních a komunikaèních technologií vypracovaných podle zvlá�tního 
právního pøedpisu7a). Ministerstvo pøitom pøihlí�í zejména k oprávnìným zájmùm 
pøedkladatele dokumentace programu a k potøebám zaji�tìní øádného výkonu veøejné správy,  
� zaji��uje tvorbu metodických pokynù pro výkon odborných èinností spojených s 
vytváøením, rozvojem a vyu�íváním informaèních systémù veøejné správy;  
� stanoví a spravuje referenèní rozhraní a stanoví provádìcím právním pøedpisem technické a 
funkèní nále�itosti uskuteèòování vazeb mezi informaèními systémy prostøednictvím 
referenèního rozhraní;  
� vytváøí a spravuje veøejný informaèní systém, který obsahuje základní informace o 
dostupnosti a obsahu zpøístupnìných informaèních systémù veøejné správy;  
� vytváøí a spravuje veøejný informaèní systém o datových prvcích, jeho prostøednictvím 
vyhla�uje datové prvky, a stanoví provádìcím právním pøedpisem formu a technické 
nále�itosti pøedávání údajù do nìj;  
� koordinuje a vytváøí podmínky pro podporu rozvoje elektronického obchodu;  
� koordinuje a vytváøí podmínky pro èinnost veøejné správy prostøednictvím veøejných 
informaèních systémù, vèetnì dálkového pøístupu,  
� koordinuje a vytváøí podmínky pro èinnost kontaktních míst veøejné správy.  



 

Práva a povinnosti krajù a související s kraji:  

Zákon è. 129/2000 Sb., o krajích, v oblasti informaèních systémù veøejné správy stanovuje 

následující:  
� Podle ustanovení § 67, odst. 1, písm. d), krajský úøad zabezpeèuje koordinaci výstavby a 
provozu informaèního systému kompatibilního s informaèními systémy veøejné správy.  

� Podle ustanovení § 93, písm. e), Ministerstvo vnitra øídí a ve spolupráci s pøíslu�nými 
ministerstvy koordinuje výstavbu a realizaci informaèních systémù krajù a zabezpeèuje øe�ení 
a realizaci projektù.  

2.4 | Hlavní povinnosti orgánù veøejné správy 

 

Povinnosti v oblasti informaèních systémù veøejné správy stanoví právní pøedpisy. 
Povinnosti se dají rozdìlit do nìkolika kategorií: 

kategorie vymezení právním pøedpisem 

obecné povinnosti 
Zákon è. 365/2000 Sb., o informaèních systémech veøejné správy a 
jeho provádìcí právní pøedpisy  

povinnosti v souvislosti se 

základními registry a AIS  
Zákon è. 111/2009 Sb., o základních registrech  

povinnosti vyu�ívat urèité 
AIS/ISVS  

jednotlivé právní pøedpisy (vztahuje se ke konkrétním informaèním 
systémùm a jejich vyu�ití èi zpøístupnìní) 

Hlavní povinnosti stanoví Zákon è. 365/2000 Sb., v § 2:  

 

Orgány veøejné správy v rozsahu své zákonné pùsobnosti provádìjí výbìr technických a 
programových prostøedkù a dal�ích produktù pro provoz jimi vytváøených a spravovaných 
informaèních systémù.  

 

Orgány veøejné správy jsou v rámci informaèních systémù veøejné správy povinny: 

� spolupracovat s ministerstvem pøi plnìní jeho úkolù podle § 4 odst. 1, vèetnì kontroly podle 
§ 4 odst. 2 provádìné ministerstvem;  



� pøedlo�it ministerstvu k vyjádøení návrhy dokumentací programù obsahující poøízení, 
obnovu a provozování informaèních a komunikaèních technologií vypracovaných podle 
zvlá�tního právního pøedpisu a investièní zámìry akcí poøízení, obnovy a provozování 
informaèních a komunikaèních technologií, jejich� registrace v Informaèním systému 
financování reprodukce majetku, zadání jejich realizace a zmìna jejich závaznì stanovených 
parametrù se provádí pouze se souhlasem Ministerstva financí podle zvlá�tního právního 
pøedpisu. Nále�itosti dokumentací programù a investièních zámìrù stanoví zvlá�tní právní 
pøedpis;  

� uveøejòovat èíselníky, pokud jsou správci tìchto èíselníkù a není zákonem stanoveno jinak, 
a to i zpùsobem umo�òujícím dálkový pøístup a pøedávat ministerstvu údaje do informaèního 
systému o datových prvcích v elektronické podobì, ve formì a s technickými nále�itostmi 
stanovenými provádìcím právním pøedpisem;  

� zajistit, aby vazby jimi spravovaného informaèního systému na informaèní systémy jiného 
správce byly uskuteèòovány prostøednictvím referenèního rozhraní s vyu�itím datových prvkù 
vyhlá�ených ministerstvem a vedených v informaèním systému o datových prvcích. 

Zpùsobilost informaèního systému k realizaci tìchto vazeb jsou povinny prokázat atestem. 
Toto ustanovení se nevztahuje na vazby mezi jimi spravovanými informaèními systémy a 
informaèními systémy vedenými zpravodajskými slu�bami;  

� zpøístupòovat ministerstvu v elektronické podobì, ve formì a s technickými nále�itostmi 
stanovenými provádìcím právním pøedpisem, bez zbyteèného odkladu informace o jimi 
spravovaném informaèním systému a jím poskytovaných slu�bách a pou�ívaných datových 
prvcích, a to za úèelem uveøejnìní v informaèním systému podle § 4 odst. 1 písm. h) a i), 
pokud zvlá�tní zákon nestanoví jinak; zpøístupòovanými datovými prvky jsou rovnì� 
provozní údaje, pokud jsou vyu�ity pro realizaci vazby podle písmene d);  

� postupovat pøi uveøejòování informací zpùsobem umo�òujícím dálkový pøístup tak, aby byly 
informace související s výkonem veøejné správy uveøejòovány ve formì, která umo�òuje, aby 
se s tìmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním 
posti�ením. Formu uveøejnìní informací stanoví provádìcí právní pøedpis;  

� odstranit zji�tìné nedostatky ve lhùtì stanovené ministerstvem. 

  

Povinnosti nìkterým správcùm informaèních systémù veøejné správy i u�ivatelùm tìchto 
systémù stanoví i dal�í právní pøedpisy. Jedná se zejména o tyto druhy povinností:  

� Povinnost spravovat a provozovat urèitý informaèní systém veøejné správy  

� Povinnost za urèitých okolností umo�nit pøístup k informaènímu systému veøejné správy 

� Povinnost umo�nit vyu�ívání údajù a dat vedených v informaèním systému veøejné správy 

� Povinnost zpøístupnit data z informaèního systému veøejné správy zpùsobem umo�òujícím 
dálkový pøístup  

� Povinnost k urèitým agendám a èinnostem vyu�ívat konkrétní informaèní systém veøejné 
správy   



2.5 | Legislativa a metodický rámec 

V této kapitole naleznete dùle�ité zákony, vyhlá�ky, naøízení vlády a metodické pokyny.  

2.5.1 | Legislativa 

 

Zákon è. 365/2000 Sb., o informaèních systémech veøejné správy 

 Hlavní právní pøedpis stanovující povinnosti v souvislosti s oblastí informaèních systémù 
veøejné správy, jejich øízení, spravování a provozování a mnoho dal�ího. Jedná se o zákon, 
který je zastøe�ujícím právním pøedpisem urèujícím regulaèní rámce pro fungování 
informaèních systémù veøejné správy a jejich vazeb.  

 

V oblasti informaèních systémù øe�í zákon zejména tyto oblasti:  
� Vymezení pojmù  
� Informaèní systémy veøejné správy  
� Práva a povinnosti Ministerstva vnitra  

� Práva a povinnosti orgánù veøejné správy  
� Dlouhodobé øízení informaèních systémù veøejné správy  
� Kontrola dodr�ování povinností orgánù veøejné správy  
� Atestace dlouhodobého øízení a akreditace  
� Provádìní atestací  
� Povinnosti orgánù veøejné správy, které jsou správci nebo provozovateli informaèních 
systémù  

Dále tento zákon øe�í i dal�í oblasti, jako napøíklad:  

� Portál veøejné správy  
� Centrální místo slu�eb  
� Kontaktní místa veøejné správy  
� Vydávání ovìøených výstupù z informaèních systémù veøejné správy  
Zákon také obsahuje èást vìnovanou správním deliktùm.  

Aktuální znìní Zákona è. 365/2000 Sb., o informaèních systémech veøejné správy  

 

Vyhlá�ka è. 469/2006 Sb., o formì a technických nále�itostech pøedávání údajù do 
informaèního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a 
jiných orgánù veøejné správy pøi vedení, zápisu a vyhla�ování datových prvkù v 
informaèním systému o datových prvcích  

Tato provádìcí vyhlá�ka stanovuje povinnosti správcù informaèních systémù veøejné správy 
související se zápisem datových prvkù ISVS do jednotného Informaèního systému datových 



prvkù, který provozuje Ministerstvo vnitra a povinnosti související s u�íváním datových 
prvkù.  

Aktuální znìní Vyhlá�ky è. 469/2006 Sb., o formì a technických nále�itostech pøedávání 
údajù do informaèního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a 
jiných orgánù veøejné správy pøi vedení, zápisu a vyhla�ování datových prvkù v informaèním 
systému o datových prvcích  

 

Vyhlá�ka è. 528/2006 Sb., o formì a technických nále�itostech pøedávání údajù do 
informaèního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu 
zpøístupnìných informaèních systémù veøejné správy  

Tato provádìcí vyhlá�ka stanovuje podrobnosti povinností správcùm informaèních systémù 
veøejné správy související se zápisem a vedením informací o informaèních systémech veøejné 
správy do jednotného Informaèního systému o informaèních systémech veøejné správy 
(ISoISVS), který provozuje Ministerstvo vnitra.  

Aktuální znìní Vyhlá�ky è. 528/2006 Sb., o formì a technických nále�itostech pøedávání 
údajù do informaèního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu 
zpøístupnìných informaèních systémù veøejné správy  

  

Vyhlá�ka è. 529/2006 Sb., o po�adavcích na strukturu a obsah informaèní koncepce a 
provozní dokumentace a o po�adavcích na øízení bezpeènosti a kvality informaèních 
systémù veøejné správy  

Tato provádìcí vyhlá�ka stanovuje podrobnosti týkající se tøí oblastí:  

� Informaèní koncepce jako dokumentu pro dlouhodobé øízení informaèních systémù  

� Provozní dokumentace jednotlivých informaèních systémù veøejné správy  

� Øízení a po�adavky na kvalitu a bezpeènost ISVS  

Aktuální znìní Vyhlá�ky è. 529/2006 Sb., o po�adavcích na strukturu a obsah informaèní 
koncepce a provozní dokumentace a o po�adavcích na øízení bezpeènosti a kvality 
informaèních systémù veøejné správy  

 

Vyhlá�ka è. 530/2006 Sb., o postupech atestaèních støedisek pøi posuzování 
dlouhodobého øízení informaèních systémù veøejné správy  

Tato provádìcí vyhlá�ka stanovuje podrobnosti atestací dlouhodobého øízení informaèních 
systémù veøejné správy, a to zejména z pohledu atestaèních støedisek 



Aktuální znìní Vyhlá�ky è. 530/2006 Sb., o postupech atestaèních støedisek pøi posuzování 
dlouhodobého øízení informaèních systémù veøejné správy  

  

Vyhlá�ka è. 53/2007 Sb., o technických a funkèních nále�itostech uskuteèòování vazeb 
mezi informaèními systémy veøejné správy prostøednictvím referenèního rozhraní 

Tato provádìcí vyhlá�ka stanovuje podrobnosti vazeb jednotlivých informaèních systémù 
uskuteèòovaných prostøednictvím takzvaného referenèního rozhraní. 

Aktuální znìní Vyhlá�ky è. 53/2007 Sb., o technických a funkèních nále�itostech 
uskuteèòování vazeb mezi informaèními systémy veøejné správy prostøednictvím referenèního 
rozhraní  

  

Vyhlá�ka è. 52/2007 Sb., o postupech atestaèních støedisek pøi posuzování zpùsobilosti k 
realizaci vazeb informaèních systémù veøejné správy prostøednictvím referenèního 
rozhraní  

Tato provádìcí vyhlá�ka stanovuje postupy pøi atestaci vazeb jednotlivých informaèních 
systémù veøejné správy a to zejména z pohledu atestaèních støedisek.  

Aktuální znìní Vyhlá�ky è. 52/2007 Sb., o postupech atestaèních støedisek pøi posuzování 
zpùsobilosti k realizaci vazeb informaèních systémù veøejné správy prostøednictvím 
referenèního rozhraní  

  

Naøízení vlády è. 594/2006 Sb., o pøepisu znakù do podoby, ve které se zobrazují v 
informaèních systémech veøejné správy  

Toto naøízení vlády stanovuje zpùsob zápisu zejména nestandardních znakù do informaèních 
systémù veøejné správy a jejich vedení v datovém fondu ISVS.  

Aktuální znìní Naøízení vlády è. 594/2006 Sb., o pøepisu znakù do podoby, ve které se 
zobrazují v informaèních systémech veøejné správy  

 

Zákon è. 111/2009 Sb., o základních registrech  

Tento zákon urèuje obecné vìci týkající se základních registrù veøejné správy, podrobnosti k 
jednotlivým registrùm, ale pøedev�ím i povinnosti orgánù veøejné moci týkající se vyu�ívání 
základních registrù a referenèních údajù ze základních registrù pøi výkonu veøejné správy.  
� Orgány veøejné moci jsou povinny vyu�ívat referenèní údaje ze základních registrù (§ 5)  
� Orgány veøejné moci, které jsou správci agendových informaèních systémù, jako 
informaèních systémù veøejné správy, zaji��ují vazbu mezi AIS a Informaèním systémem 
veøejné správy (§ 8)  



Aktuální znìní Zákona è. 111/2009 Sb., o základních registrech  

 

 

2.5.2 | Metodický rámec a vzorové informaèní koncepce 

 

Pøíklady metodických dokumentù (pozdìji jsou uvádìny také na pøíslu�ných místech v 
praktické èásti) 

Metodický pokyn MV: Co je a co není ISVS 

Metodický pokyn MV: Jak postupovat pøi plnìní povinností vyplývajících ze zákona è. 
365/2000 Sb., o informaèních systémech veøejné správy a o zmìnì nìkterých dal�ích zákonù, 
ve znìní pozdìj�ích pøedpisù v oblasti informaèních systémù veøejné správy 

Metodický pokyn MV: Øízení kvality ISVS 

Podmínky pro pøipojení AIS do ISZR 

Procesní model MV: Dlouhodobé øízení ISVS 

Komentáø k vyhlá�ce IK 

Vzorová struktura IK 

Vzorová IK: Obec 

Vzorová IK: OPOU 

Vzorová IK: ORP 

Vzorová IK: USU 

2.6 | Nové pojetí eGovernmentu 

Nyní se pøipravuje k nasazení nové pojetí eGovernmentu, které vychází ze tøí 
základních principù:  

� Ètyøvrstvá architektura  

Urèuje základní architektonický rámec platný pro celý eGovernment a pou�itelný na v�ech 
úrovních øízení ISVS  

 



� Sdílené slu�by  

Prostøednictvím modelu jasnì stanovených sdílených slu�eb lze vykonávat elektronické 
slu�by státu 

 � Úplné elektronické podání  

Prostøedky pro automatizované èi poloautomatizované nabírání �ádosti a vyøízení vìci  

Pro rozvoj eGovernmentu jsou zásadním východiskem urèité problematické aspekty:  
� Neexistence standardù pro procesy ve veøejné správì  
� Duplicita agend a èinností veøejné správy  
� Nekoncepènost, neefektivita a nízká transparentnost procesù veøejné správy  
� Vysoká administrativní zátì�  
� Místnì a vìcnì rozdílný pøístup k øe�ení procesù veøejné správy  
� Nedùslednost v pøípravì a schvalování legislativních opatøení  

 

 

 

Následující obrázek nastiòuje novou strukturu eGovernmentu jako prostøedkù pro 
elektronickou veøejnou správu.  

 

2.6.1 | Kmenové projekty eGovernmentu 

Ji� dnes máme vytvoøenou základnu pro naplnìní principù modelu sdílených slu�eb a 
ètyøvrstvé architektury. Páteø tvoøí takzvané kmenové projekty. 

 

 

 



Na následujícím obrázku jsou znázornìny základní vazby kmenových projektù 
eGovernmentu:  

 

 



2.6.2 | Ètyøvrstvá architektura jako nové pojetí ISVS na 
vrcholové úrovni 

Ministerstvo vnitra stanovuje a pøipravuje globální architektonický rámec, který urèuje nové 
pojetí vícevrstvé architektury celého eGovernmentu. Architektura se rozpadá do 4 vrstev, z 
nich� ka�dá má jiný model správy a fungování: 

Název vrstvy Zpùsob správy Pøíklad 

1.vrstva: Slu�by veøejné 
správy  

Legislativa Výplata sociálních dávek, vydání ØP, výmìna OP  

2.vrstva: Slu�by informaèní 
spoleènosti (eGON slu�by)  

Legislativa, resp. 

pøíslu�ná vládní 
naøízení  

Elektronická identita, výdej referenèních údajù, zaruèené 
doruèení, zaruèené podání, zaruèená publikace údajù a 
akceptace zmìn  

3.vrstva: Slu�by platforem IT  
Legislativa a provozní 
standardy  

Hostingové slu�by datového národního centra, platforma 
jako slu�ba, provozní dohled jako slu�ba  

4.vrstva: Slu�by 
komunikaèní infrastruktury  

Legislativa a provozní 
standardy  

Univerzální klientská pøípojka z fixní lokace, klientská 
pøípojka z mobilní lokace, propojení do EU, propojení 
mezi datovými centry  

  

 

V tìchto vrstvách se dá teoreticky interpretovat ka�dý informaèní systém veøejné správy 
(viz ní�e) a jeho øízení.  

Slu�by veøejné správy � 1. vrstva (CO?)  

� Registr práv a povinností 

� Procesní modelování agend veøejné správy 

� Zavádìní úplného elektronického podání 

  

Sdílené slu�by informaèní spoleènosti � 2. vrstva (JAK?)  

� Základní registry (ZR)  

� Datové schránky (ISDS)  



� CzechPOINTy  

� Portál veøejné správy (PVS)  

� Systémy pro propojení datového fondu, pro publikace open dat, pro vzájemné uznávání 
evropských ID, pro publikaci formuláøù, propojení rozhraní na �ivotní situace  

 

Slu�by ICT platforem � 3. vrstva (KDE?)  

 

� Národní i regionální datová centra propojená vzájemnì i do EU se spoleèným dohledem 
zejména na úrovni prùøezových slu�eb informaèní spoleènosti  

� Definované slu�by standardní, kritické a krizové  

� Definované standardy SLA, provozní a bezpeènostní standardy  

 

Slu�by datové a komunikaèní infrastruktury � 4. vrstva (KUDY?)  

 

� Na úrovni komunikaèní infrastruktury se jedná o rozhraní Internetu, Intranetu a 
komunikaèních sítí v EU  

� Definované slu�by standardní, kritické a krizové infrastruktury  

� Definované standardy SLA, provozní a bezpeènostní standardy  

 

2.6.3 | Sdílené slu�by 

Model sdílených slu�eb zajistí, �e v jednotlivých agendách veøejné správy se budou vyu�ívat 
(a� u� pro veøejnou správu povinnì, èi dobrovolnì) urèité popsané, definované a garantované 
sdílené slu�by. 



 

2.6.4 | Úplné elektronické podání 

Cílem rozvoje eGovernmentu do roku 2020 je mimo jiné: Realizovat úplná elektronická 
podání bez nutnosti dokládat údaje dolo�itelné z propojeného datového fondu veøejné správy  
� Obèan nadále nebude integraèním prvkem úøedního procesu  
� Integrujícím prvkem bude standard agendy spolu s fungujícím modelem propojeného 
datového fondu  
� Integraèní prvky budou definovány v návaznosti na ètyøvrstvou architekturu  

 

Agendy veøejné správy se dají rozdìlit na tøi skupiny:  

� Plnì automatizovatelná agenda:  

Lze pou�ít pouze pro nárokové agendy bez posuzování � v ideálním pøípadì naprosto 
automatizované bez zásahu úøedníka od podání k rozhodnutí  

 



 

� Poloautomatizovatelné s doplnìním a rozhodováním:  

Lze pou�ít u nárokových agend, kde je tøeba doplnit to, co není v IS � na základì podkladù a  

pravidel úøedník rozhodne  

� Neautomatizovatelné:  

Lze pou�ít u nenárokových agend tam, kde není jasný a stabilní proces, vyu�ijeme podporu IS 
a údaje z nich � v�dy rozhoduje úøedník na základì údajù  

 

 

Implementací UEP získáme nástroje pro zautomatizování nìkterých èinností dle 
rozpadu do základních krokù prùbìhu øízení:  

 

 

Krok Nástroje Výsledek 

podání 
Automatizované vyplòování 
inteligentních formuláøù  

Klient je autorizován, autentifikován a vyu�ívá inteligentní formuláø, 
do nìj� se pøedvyplní údaje ze ZR a ISVS  

doruèení 
Doruèení podání 
prostøednictvím zaruèených 
kanálù  

Podání je doruèeno orgánu veøejné moci zaruèeným zpùsobem i s 
potvrzením autenticity podavatele a OVM jej mù�e pøevzít jako 
dokument do ESSL i jako data do AIS  

vyøízení 
Podpora rozhodování 
úøedníka  

Úøedník má k dispozici ve�keré relevantní a platné informace ze v�ech 
ISVS a jeho AIS mu pomáhá provést jej procesem rozhodování a 
navrhuje závìr dle splnìní podmínek  

rozhodnutí 
Je vystaveno rozhodnutí dle 
správného úøedního postupu  

Úøedník postupuje ve svém AIS pøesnì dle správného úøedního postupu 
a standardu agendy a jeho rozhodnutí splòuje podstatu a nále�itosti  

odeslání 
Rozhodnutí je k dispozici 
podavateli  

Nástroje pro odeslání rozhodnutí úèastníkovi øízení umo�òují rùzné 
formy zaruèeného odeslání se zpìtnou vazbou, a to jak v elektronické 
podobì, tak v podobì hybridní po�ty  

kontrola Lze provìøit postup ve vìci  
Nástroje a AIS umo�ní podavateli, ale tøeba i odvolacímu orgánu, 
provìøit postup v rozhodování a celou vìc lze v elektronické formì 
postoupit jinému OVM a dokázat jednotlivé kroky  



3 | Praktická èást a pøíklady z praxe 

Praktická èást je rozdìlena do tøí okruhù. V prvním si prakticky vyjasníme souvislosti s 
tvorbou a udr�ováním informaèní koncepce jako prostøedku pro dlouhodobé øízení 
informaèních systémù. Ve druhé se podíváme na �ivotní cyklus informaèního systému. Ve 
tøetí si pak prakticky vysvìtlíme postup pro pøipojení agendového informaèního systému k 
základním registrùm. 

  

3.1 | Dlouhodobé øízení informaèních systémù (informaèní 
koncepce) 

Pro dlouhodobé øízení informaèních systémù a vyu�ití informaèních technologií slou�í 
úøadùm �Informaèní koncepce�. Tu má za povinnost zpracovat a pravidelnì aktualizovat 
ka�dý orgán veøejné správy, a to od roku 2009. Od roku 2010 pak má orgán za povinnost 
atestovat si dlouhodobé øízení informaèních systémù (co� zahrnuje pøedev�ím atestaci IK).  
Strukturu, nále�itosti a podrobnosti související s informaèní koncepcí a provozní dokumentací 
informaèních systémù stanoví Vyhlá�ka è. 529/2006 Sb., o po�adavcích na strukturu a obsah 
informaèní koncepce a provozní dokumentace a o po�adavcích na øízení bezpeènosti a kvality 
informaèních systémù veøejné správy 

  

 

Platí tyto základní zásady:  

1. V informaèní koncepci musí orgán veøejné správy uvést, jaké má ISVS, resp. systémy, 
jejich� je správcem ve smyslu zákona o ISVS. Informace o jednotlivých informaèních 
systémech (charakteristika, analýza souèasného stavu a pøedpokládané zmìny) mù�e být 
velmi struèná, mìla by obsahovat napø. údaje o tom, k èemu informaèní systém slou�í, jaké 
má u�ivatele, zda poskytuje slu�by pro jiné informaèní systémy, kdo jej vytvoøil a podle 
jakého právního pøedpisu ho orgán veøejné správy mìl povinnost vytvoøit èi poøídit nebo má 
povinnost ho vést.  

2. Souèástí informaèní koncepce jako nástroje dlouhodobého øízení musí být nutnì zámìry 
orgánu veøejné správy na poøízení nebo vytvoøení nových ISVS. 

3. Souèástí informaèní koncepce jsou cíle, po�adavky a plán øízení bezpeènosti.  

4. Aby mohl orgán veøejné správy realizovat své cíle a spravovat své informaèní systémy, 
musí mít popsán zpùsob, jak bude tyto aktivity financovat. Je mo�né rovnì� stanovit 
napøíklad pravidla a povinnosti pøi zadávání veøejných zakázek a zakázek malého rozsahu na 

ISVS, po�adavky na akceptaèní protokoly, na testování informaèních systémù pøed jejich 
akceptací, po�adavky na technickou podporu a aktualizace software, pøípadné po�adavky na 



certifikaci jakosti informaèních systémù, pøípadnì certifikaci øízení jakosti u dodavatele. Je 

také mo�né stanovit a uvést role, jejich� aktéøi jsou odpovìdní za jednotlivé èinnosti v 
procesu získávání finanèních prostøedkù na realizaci dané aktivity. Z hlediska financování je 
dále vhodné na základì plánovaných zmìn v informaèních systémech vytvoøit plán zdrojù 
financování takových zmìn, vèetnì èasového harmonogramu.  

5. Aby mohla být informaèní koncepce úspì�nì nasazena do skuteèného pou�ívání, je nutné 
stanovit pravidla pro vyhodnocování jejího dodr�ování a pøi provádìní jejích zmìn. 

6. Orgán veøejné správy stanoví, kdo (v jaké pracovní èi jiné pozici) øídí realizaci èinností 
vedoucích k naplòování informaèní koncepce a k naplòování dal�ích povinností stanovených 
zákonem.  

7. Pøed zahájením vytváøení informaèní koncepce je nutné stanovit, po jakou dobu ji orgán 
veøejné moci bude chtít pou�ívat. Doba mù�e být odvozena nejen od doby platnosti atestu (5 
let), ale napøíklad i od plánù zmìn v rozsáhlej�ích informaèních systémech, které si vynutí 
vìt�í zásahy do informaèní koncepce. Na druhou stranu je mo�né si vymezit i dlouhodobìj�í 
trvání informaèní koncepce, pokud je to z hlediska zámìrù orgánù veøejné správy vhodné. 
Informaèní koncepce je z hlediska obecnosti na vy��í úrovni a nemusí být mìnìna zároveò s 
technologickým vývojem � ke zmìnám bude docházet pøedev�ím v provozní dokumentaci, 
která na tento vývoj reagovat musí. Je mo�né provádìt zmìny i v informaèní koncepci, ani� 
by bylo nutné ji mìnit zcela (a opìtovnì atestovat). Zále�í tedy na autorovi, do jaké hloubky 
hodlá popsat v informaèní koncepci své cíle a v závislosti na tom stanoví dobu, po kterou tato 
koncepce bude platná.  

3.1.1 | �ivotní cyklus informaèní koncepce 

V �ivotním cyklu informaèní koncepce se uplatòují tyto základní procesy:  
� Tvorba IK zahrnuje poèáteèní naplnìní obsahu informaèní koncepce v souladu s vyhlá�kou 
è. 529/2006 Sb. § 2. Informaèní koncepci vydává OVS s definovanou platností, která by mìla 
respektovat stav IT v orgánu veøejné správy a jeho pøedpokládané zásadní promìny. V 
bì�ném ustáleném stavu lze pova�ovat za rozumnou dobu 5 let, která odpovídá zákonem o 
ISVS stanovené platnosti atestu. Tato doba také odpovídá bì�nì uva�ované �ivotnosti IS 
(resp. jeho verze mezi dvìma zásadními zmìnami). Bìhem této doby se uplatòují dal�í ní�e 
uvedené procesy a� do vzniku nové informaèní koncepce.  

� Schvalování IK probíhá v souladu s vyhlá�kou è. 529/2006 Sb. § 6. Schvalování se provádí 
obdobným zpùsobem pro prvotní verzi IK i pro ka�dou zmìnu IK.  

� Zmìna IK (té� aktualizace IK) se provádí v závislosti na zmìnách skuteèného stavu 
informaèních systémù a v souladu s aktuálními po�adavky orgánu VS  

� Vyhodnocování dodr�ování IK vytváøí zpìtnou vazbu, která podporuje naplnìní cílù 
definovaných v IK. Výsledkem jsou závìry z vyhodnocení a pøijatá opatøení, která se 
zaznamenávají do zápisu. Zápisy a pøedev�ím v nich uvedená pøijatá opatøení se stávají 
podkladem pro pøí�tí vyhodnocování dodr�ování IK. IK se vyhodnocuje nejménì jednou za 
24 mìsícù (vyhlá�ka è. 529/2006 Sb. § 7).  



 

Detailní znázornìní procesù a �ivotního cyklu informaèní koncepce je na obrázku.  

 

 

3.1.2 | Povinné nále�itosti informaèní koncepce 

Informaèní koncepce je ve své podstatì obsahovì pomìrnì rozsáhlý dokument. Je vhodné 
tvoøit informaèní koncepci z více dokumentù dle jednotlivých oblastí (viz pøíklady ní�e).  

Následuje pøehled bodù a témat, která má informaèní koncepce øe�it:  

Základní nále�itosti v informaèní koncepci  

� charakteristika ka�dého informaèního systému veøejné správy, jeho� je správcem, struènou 
charakteristiku jeho souèasného stavu a pøedpokládané zmìny v tomto systému,  

� zámìry na poøízení nebo vytvoøení nových informaèních systémù veøejné správy,  

� vazby informaèních systémù veøejné správy na povinnì vyu�ívané informaèní systémy a 
principy eGovernmentu (tøeba napojení na základní registry, vztah se spisovou slu�bou apod.)  

� dlouhodobé cíle v oblasti øízení kvality informaèních systémù veøejné správy, po�adavky na 
kvalitu a plán øízení kvality podle § 3,  

� dlouhodobé cíle v oblasti øízení bezpeènosti informaèních systémù veøejné správy, 
po�adavky na bezpeènost a plán øízení bezpeènosti podle § 4,  



� soubor základních pravidel (zásady) pro správu informaèních systémù veøejné správy, a to 
vèetnì postupù, které vedou k jejich naplòování,  

� zpùsob financování zámìrù podle písmene b), dlouhodobých cílù podle písmen c) a d) a 

správy informaèních systémù veøejné správy podle písmene e),  

� postupy pøi vyhodnocování dodr�ování informaèní koncepce podle § 7 a pøi provádìní jejích 
zmìn podle § 6,  

� funkèní zaøazení zamìstnance nebo urèení jiné fyzické osoby nebo název organizaèního 
útvaru, který øídí provádìní èinností vedoucích k dosa�ení cílù, naplòování zásad a 
uplatòování postupù, které jsou v informaèní koncepci uvedeny, a ke splnìní povinností, které 
orgánu veøejné správy stanoví zákon,  

� dobu platnosti informaèní koncepce.  

 

Zásady pro správu informaèních systémù 

V Informaèní koncepci se uvedou zásady pro správu informaèních systémù pro tyto oblasti 
(které jsou zároveò i èlánky �ivotního cyklu):  

� poøizování a vytváøení informaèních systémù veøejné správy,  

� provozování informaèních systémù veøejné správy, a to vèetnì jejich zmìn a rozvoje.  

� doporuèeno i popsat vazby na dal�í informaèní systémy, vèetnì kmenových projektù 
eGovernmentu  

Dlouhodobé cíle v oblasti øízení kvality  

V informaèní koncepci se stanoví cíle v oblasti øízení kvality informaèních systémù. Je tøeba v 
cílech øe�it tyto oblasti:  

� zaji�tìní kvality dat, která jsou v tìchto systémech zpracovávána,  

� zaji�tìní kvality technických a programových prostøedkù podle § 2 písm. a) zákona,  

� zaji�tìní kvality slu�eb, které jsou prostøednictvím tìchto systémù poskytovány.  

Pro dosa�ení cílù je tøeba v informaèní koncepci stanovit po�adavky na kvalitu. Orgán veøejné 
správy v informaèní koncepci také stanoví plán øízení kvality, který obsahuje popis èinností, 
které orgán veøejné správy vykonává pro dosa�ení stanovených po�adavkù na kvalitu 
informaèních systémù veøejné správy, vèetnì èasového harmonogramu jejich plnìní.  

 

Dlouhodobé cíle v oblasti øízení bezpeènosti 

V oblasti bezpeènosti ICT a IS je tøeba øe�it v informaèní koncepci zejména tyto oblasti:  
� bezpeènost dat, která jsou v tìchto systémech zpracovávána,  



� bezpeènost technických a programových prostøedkù podle § 2 písm. a) zákona,  

� bezpeènost slu�eb, které jsou prostøednictvím tìchto systémù poskytovány. 

Pro dosa�ení cílù je nutné v informaèní koncepci stanovit po�adavky na bezpeènost 
informaèních systémù veøejné správy, ale zabývat se také fyzickou bezpeèností, bezpeèností 
pøístupù a bezpeèností infrastruktury. Orgán veøejné správy v informaèní koncepci stanoví 
plán øízení bezpeènosti, který obsahuje popis èinností, které orgán veøejné správy vykonává 
pro dosa�ení stanovených po�adavkù na bezpeènost informaèních systémù veøejné správy, 
vèetnì èasového harmonogramu jejich plnìní. 

Zásady a postupy pro poøizování a vytváøení informaèních systémù veøejné správy 

V informaèní koncepci se uvede, jaké zásady a postupy uplatòuje úøad pøed poøízením nebo 
vytvoøením informaèních systémù veøejné správy podle § 2 odst. 3 písm. a), a to v�dy zásady a 
postupy pro:  

� definování potøeby informaèního systému veøejné správy, který má být poøízen nebo 
vytvoøen, a analýzu zdrojù pro jeho poøízení nebo vytvoøení, vèetnì oèekávané finanèní 
nároènosti,  

� analýzu výchozího stavu,  

� stanovení cílového stavu informaèního systému veøejné správy,  

� stanovení kvalitativních po�adavkù a po�adavkù na zaji�tìní bezpeènosti,  

� analýzu dùsledkù, které poøízení nebo vytvoøení informaèního systému veøejné správy mù�e 
vyvolat.  

Pokud se jedná o informaèní systémy dodané dodavatelem, stanoví se tyto zásady:  
� jakou dokumentaci a jaká oprávnìní nezbytná pro provádìní údr�by a zmìn v informaèním 
systému veøejné správy je nutné v rámci dodávek vy�adovat, a to i s ohledem na to, zda 
správce informaèního systému veøejné správy hodlá pøípadné zmìny v tomto systému nebo 
odstraòování poruch provádìt vlastními silami,  

� jaké po�adavky na projektové øízení uplatòuje u dodavatele,  

� po�adavky na testování informaèního systému veøejné správy a akceptaci dodávky pøed 
jejím pøevzetím od dodavatele.  

Pokud se jedná o informaèní systémy dodané dodavatelem, stanoví se zásady pro 
dokumentování procesu vytváøení a správy tìchto informaèních systémù. 

  

Zásady a postupy pro provozování informaèních systémù veøejné správy 

V informaèní koncepci se uvede, jaké zásady a postupy uplatòuje úøad pøi provozování 
informaèních systémù veøejné správy podle § 2 odst. 3 písm. b), a to v�dy zásady a postupy 
pro:  



� zaji�tìní provozu a údr�by informaèních systémù veøejné správy, a to vèetnì vytváøení a 
údr�by provozní dokumentace a vyhodnocování jejího dodr�ování,  

� øízení zmìn v informaèních systémech veøejné správy,  

� øízené ukonèení èinnosti informaèních systémù veøejné správy.  

Souèástí zásad a postupù pøi øízení zmìn musí být:  

� definování potøeby zmìn v informaèním systému veøejné správy,  

� analýza výchozího stavu pro rozvoj informaèního systému veøejné správy,  

� stanovení cílového stavu informaèního systému veøejné správy,  

� stanovení kvalitativních po�adavkù a po�adavkù na zaji�tìní bezpeènosti vztahujících se k 
cílovému stavu informaèního systému veøejné správy,  

� návrh transformace z výchozího stavu do cílového stavu informaèního systému veøejné 
správy,  
� analýza dùsledkù, které zmìna mù�e vyvolat,  

� promítnutí zmìn do provozní dokumentace.  

3.1.3 | Tvorba informaèní koncepce a její aktualizace 

Zpravidla se informaèní koncepce tvoøí formou zakázky na dodávku informaèní koncepce 
(nebo jejích èástí) a primární zodpovìdnost je tedy na dodavateli. Úøad si ale pochopitelnì 
mù�e informaèní koncepci tvoøit sám.  

Ministerstvo vnitra ÈR jako metodickou pomùcku vydalo vzorové informaèní koncepce pro 
jednotlivé typy orgánù veøejné správy, které jsou asi nejlep�ím vodítkem pro zpracování 
informaèní koncepce jako takové.  

 

Zde je pøíklad minimalistické struktury informaèní koncepce (seznam hlavních kapitol):  

1. Základní informace o informaèní koncepci  
2. Informaèní systémy ve správì orgánu veøejné správy  
3. Zámìry na poøízení nebo vytvoøení nových informaèních systémù  
4. Øízení kvality ISVS  

5. Øízení bezpeènosti ISVS  
6. Zásady a postupy pro správu ISVS  
7. Zpùsob financování ISVS  
8. Naplòování informaèní koncepce  
9. Zodpovìdnosti organizaèních jednotek a útvarù v souvislosti s informaèní koncepcí a 
plnìním zákonem stanovených úkolù  

 



Oproti tomu mù�e být informaèní koncepce rozsáhlým strategickým a koncepèním 
dokumentem, který lze rozdìlit do nìkolika samostatných dokumentù, jako napøíklad takto:  
1. Hlavní dokument informaèní koncepce  
2. Strategie øízení IKT  
3. Strategie v oblasti koncových zaøízení  
4. Strategie v oblasti systémových slu�eb  
5. Strategie v oblasti sí�ových a hlasových slu�eb  
6. Strategie v oblasti datových center  
7. Strategie v oblasti bezpeènosti IKT  
8. Strategie v oblasti aplikaèních slu�eb  

 

Schvalování informaèní koncepce 

 Informaèní koncepce musí být schválena orgánem veøejné správy. Pro schvalování 
informaèní koncepce platí u úøadu stejné podmínky, jako pro schvalování ostatních 
strategických a koncepèních dokumentù.  

 

Údaje o schválení informaèní koncepce nebo jejích jednotlivých verzí se v tomto dokumentu 
zaznamenávají ve struktuøe  

� oznaèení verze informaèní koncepce,  
� jméno, popøípadì jména a pøíjmení zamìstnance nebo jiné fyzické osoby nebo osob, které 
informaèní koncepci nebo její verzi zpracovaly,  

� jméno, popøípadì jména a pøíjmení zamìstnance, jiné fyzické osoby nebo orgánu, který 
informaèní koncepci nebo její verzi schválil,  
� datum schválení.  
 

 

Zmìny a aktualizace informaèní koncepce  

 

K aktualizaci informaèní koncepce lze ze strany úøadu pøistoupit dvìma zpùsoby:  

1. Zmìna informaèní koncepce  

2. Tvorba zcela nové informaèní koncepce  

V obou pøípadech musí být naplnìno ustanovení Vyhlá�ky è. 529/2006 Sb., § 6, tedy splnit 

po�adavky na schválení a zmìnu informaèní koncepce.  



 

Pro zmìnu informaèní koncepce platí tyto zásady:  

1. Pokud orgán veøejné správy provede zmìnu v informaèní koncepci v souladu se zásadami a 
postupy stanovenými v § 2 odst. 1 písm. g) a znìní této informaèní koncepce je schváleno, je 
vytvoøena nová verze informaèní koncepce. Její zmìnu lze provést vytvoøením nového 
dokumentu nebo pøipojením dodatku ke stávajícímu dokumentu.  

2. Souèástí ka�dé verze informaèní koncepce, která vznikla provedením zmìn v pøedchozí 
verzi informaèní koncepce, je v�dy popis a odùvodnìní zmìny a identifikace pøíslu�né èásti 
dokumentu, která byla zmìnìna.  

3. Orgán veøejné správy v prùbìhu doby, kterou informaèní koncepce èasovì pokrývá, 
provádí zmìny v informaèní koncepci tak, aby byl v�dy zachován soulad obsahu koncepce se 
skuteèným stavem a aktuálními po�adavky orgánu veøejné správy.  

 

3.1.4 | Atestace dlouhodobého øízení IS a vazeb IS 

Atestací se rozumí provìøení shody s po�adavky pro tyto dvì oblasti:  

1. Atestace zpùsobilosti k realizaci vazeb informaèního systému veøejné správy s jinými 
informaèními systémy prostøednictvím referenèního rozhraní, nebo  

2. Atestace dlouhodobého øízení informaèních systémù veøejné správy 

Orgány veøejné správy si zajistí atestaci dlouhodobého øízení informaèních systémù veøejné 
správy a proká�í splnìní povinností atestem dlouhodobého øízení informaèních systémù 
veøejné správy. 

Dále jsou orgány veøejné správy jako správci ISVS povinny zajistit, aby vazby jimi 
spravovaného informaèního systému na informaèní systémy jiného správce byly 
uskuteèòovány prostøednictvím referenèního rozhraní s vyu�itím datových prvkù vyhlá�ených 
ministerstvem a vedených v informaèním systému o datových prvcích. Zpùsobilost 
informaèního systému k realizaci tìchto vazeb jsou povinny prokázat atestem. 

Atest mù�e vydat pouze akreditované atestaèní støedisko. Atestaèní støedisko provádí atestace 
na základì smlouvy uzavøené s �adatelem o atestaci za úplatu. Cena se sjednává podle 
zvlá�tního právního pøedpisu. Atestace probíhá podle Podmínek atestaèního støediska.  

 

 

 



 

Rámcový postup atestace je následující:  

 

1. Atestaèní støedisko zveøejní podmínky atestace.  

2. Orgán veøejné správy osloví atestaèní støedisko s �ádostí o uzavøení smlouvy o provedení 
atestace.  

3. Atestaèní støedisko navrhne uzavøení smlouvy a provedení atestace ka�dému, kdo jej 
zpùsobem stanoveným v atestaèních podmínkách vyzve k uzavøení smlouvy podle 
zveøejnìných atestaèních podmínek.  

4. Je uzavøena smlouva mezi atestaèním støediskem a orgánem veøejné správy, a to s 
naplnìním podmínek atestaèního støediska.  

5. Atestaèní støedisko provede atestaèní zkou�ku v souladu se Zákonem o ISVS a s jeho 
provádìcími právními pøedpisy.  

6. Atestaèní støedisko vydá �adateli o atestaci protokol o provedené zkou�ce ve lhùtì 7 
pracovních dnù ode dne ukonèení této zkou�ky.  

7. Atestaèní støedisko vydá o kladném výsledku atestace �adateli atest. Atest musí obsahovat 
podmínky platnosti atestu.  

8. Atest se vydává na dobu nejvý�e 5 let.  

9. Atestaèní støedisko, které vystavilo atest, mù�e na základì �ádosti dr�itele atestu pøed 
uplynutím platnosti atestu prodlou�it jeho platnost o 2 roky, a to i opakovanì. �adatel i 
atestaèní støedisko pøi prodlu�ování platnosti atestu postupují obdobnì jako pøi provádìní 
atestací.  

10. Atestaèní støedisko pøedá v elektronické podobì prostøednictvím automatizovaného 
ohla�ovacího procesu pøístupného dálkovým pøístupem na elektronické adrese, kterou 
ministerstvo uveøejní ve Vìstníku, ministerstvu informace o provedené atestaci ve lhùtì 7 
pracovních dnù ode dne jejího provedení. Informaci o vydání atestu ministerstvo uveøejní ve 
Vìstníku. 

Kontrolu atestaèních støedisek pøi plnìní povinností vyplývajících z tohoto zákona vykonává 
ministerstvo vnitra, na které se tedy orgány veøejné správy mohou v pøípadì potøeby obrátit.  
Pøehled atestaèních støedisek je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra.  

 

 



3.1.5 | Návody a vzorové pøíklady 

Obecnì platí, �e v naprosté vìt�inì pøípadù zpracovává informaèní koncepci dodavatel v 
rámci dodavatelského díla. Pro oblast dlouhodobého øízení vydalo ministerstvo vnitra 
sérii metodických a návodných dokumentù: 

Jak postupovat pøi plnìní povinností vyplývajících ze zákona è. 365/2000 Sb.  
 

Tento materiál je urèen jako pomùcka ministerstvùm, jiným správním úøadùm a územním 
samosprávným celkùm (dále jen �orgány veøejné správy�) � správcùm informaèních systémù 
veøejné správy pøi plnìní povinností vyplývajících ze zákona è. 365/2000 Sb. Povinnosti 
ministerstev, jiných správních úøadù a územních samosprávných celkù � správcù 
informaèních systémù veøejné správy pøi plnìní povinností vyplývajících ze zákona è. 
365/2000 Sb., o informaèních systémech veøejné správy a o zmìnì nìkterých dal�ích zákonù, 
ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, v oblasti informaèních systémù veøejné správy.  

Co je a co není ISVS 

Metodický pokyn na konkrétních pøíkladech, jaký informaèní systém je podle zákona o ISVS 
informaèním systémem veøejné správy, vysvìtluje, jak pøistupovat k popisu ISVS v 
informaèní koncepci. Zabývá se i vymezením toho, co za ISVS pova�ováno není.  
Metodický pokyn má slou�it pracovníkùm orgánù veøejné správy i spoleèností, které se 
zabývají vývojem informaèních systémù pro orgány veøejné správy èi dodávají slu�by v této 
oblasti, aby mohli snáze urèit, zda je urèitý informaèní systém informaèním systémem veøejné 
správy ve smyslu zákona o ISVS.  
Zákon o ISVS è. 365/2000 Sb. po novelizaci, k ní� do�lo poèátkem roku 2006 (zákon è. 
81/2006 Sb.), zakotvuje povinnost orgánù veøejné správy vytvoøit a vydat informaèní 
koncepci. Tedy dokument, v nìm� budou uvedeny dlouhodobé cíle v oblasti øízení kvality a 
bezpeènosti spravovaných ISVS, obecné principy poøizování, vytváøení a provozování ISVS. 
Pøi vytváøení informaèní koncepce jsou orgány veøejné správy postaveny pøed zásadní úkol 
identifikovat informaèní systémy veøejné správy, u kterých vykonávají úlohu správce ve 
smyslu zákona o ISVS. Tento metodický pokyn jim má v identifikaci ISVS pomoci.  

Komentáø k vyhlá�ce è. 529/2006 Sb., o po�adavcích na strukturu a obsah informaèní 
koncepce a provozní dokumentace a o po�adavcích na øízení bezpeènosti a kvality 
informaèních systémù veøejné správy 
 

Komentáø k vyhlá�ce vznikl jako pomùcka orgánùm veøejné správy pøi vypracovávání 
informaèní koncepce a provozní dokumentace informaèních systémù. Novelou zákona è. 
365/2000 Sb., o informaèních systémech veøejné správy, která byla provedena zákonem è. 
81/2006 Sb., se zavádí institut dlouhodobého øízení informaèních systémù veøejné správy. 
Dlouhodobé øízení ISVS se realizuje prostøednictvím informaèní koncepce orgánu veøejné 
správy a provozní dokumentace jím provozovaných ISVS. K provedení § 5a odst. 1 a� 3 
zákona byla vypracována vyhlá�ka è. 529/2006 Sb., o po�adavcích na strukturu a obsah 
informaèní koncepce a provozní dokumentace a o po�adavcích na øízení bezpeènosti a kvality 
informaèních systémù veøejné správy.  

 



Metodický pokyn Øízení kvality informaèních systémù veøejné správy 

 

Metodický pokyn má slou�it jako základní návod k øízení kvality informaèních systémù 
veøejné správy podle zákona è. 365/2000 Sb., o informaèních systémech veøejné správy a 
vyhlá�ky è. 529/2006 Sb., o dlouhodobém øízení ISVS. Tyto pøedpisy stanoví povinnosti 
orgánù veøejné správy v oblasti dlouhodobého øízení ISVS, které zahrnují i øízení kvality 
ISVS.  

Dlouhodobé cíle v oblasti kvality, po�adavky na kvalitu a plán øízení kvality musí být souèástí 
základního dokumentu dlouhodobého øízení ISVS, kterým je informaèní koncepce ka�dého 
orgánu veøejné správy. Právní pøedpisy v�ak blí�e nespecifikují, jak konkrétnì mají orgány 
veøejné správy k øízení kvality ISVS pøistupovat, existuje pouze obecné doporuèení vyu�ít 
mezinárodnì uznávané normy a metody.  

Zámìrem pro vydání tohoto metodického pokynu bylo splnìní následujících cílù:  

1. zvý�it kvalitu informaèních systémù veøejné správy;  

2. podpoøit zavedení procesù øízení kvality informaèních systémù veøejné správy do procesù 
orgánù veøejné správy;  

3. pøipravit správce informaèních systémù veøejné správy na plnìní nìkterých povinností, 
které vyplývají z platné legislativy v oblasti dlouhodobého øízení informaèních systémù 
veøejné správy.  

Druhou èástí metodického pokynu je praktický pøíklad øízení kvality ISVS � pro obec s 

povìøeným obecním úøadem a pro obec s výkonem pøenesené pùsobnosti v základním 
rozsahu.  

Metodický pokyn k posuzování zpùsobilosti k realizaci vazeb ISVS prostøednictvím 
referenèního rozhraní 

Metodický pokyn osvìtluje problematiku atestací ISVS, které realizují vazby prostøednictvím 
referenèního rozhraní. Je urèen atestaèním støediskùm, která provádìjí atestace, a orgánùm 
veøejné správy, které mají ze zákona povinnost zajistit atestaci zpùsobilosti k realizaci vazeb 
ISVS prostøednictvím referenèního rozhraní. Tuto skuteènost jsou orgány veøejné správy 
povinny prokázat atestem nejpozdìji do 1. ledna 2009. Tento metodický pokyn vychází ze 
zákona 365/2000 Sb., ve znìní jeho novely è. 81/2006 Sb. a bezprostøednì navazuje na 
vyhlá�ku è. 53/2007 Sb., o technických a funkèních nále�itostech uskuteèòování vazeb mezi 
informaèními systémy veøejné správy prostøednictvím referenèního rozhraní (vyhlá�ka o 
referenèním rozhraní) a na vyhlá�ku è. 52/2007 Sb., o postupech atestaèních støedisek pøi 
posuzování zpùsobilosti k realizaci vazeb informaèních systémù veøejné správy 
prostøednictvím referenèního rozhraní. Nová verze metodického pokynu vznikla na základì 
zku�eností s vyu�itím pøedchozí verze.  

Metodika tvorby XML schémat v oblasti informaèních systémù veøejné správy 
Tento metodický materiál se podrobnìji vìnuje implementaci XML schémat v prostøedí 
informaèních systémù veøejné správy. Je souhrnem pravidel a doporuèení (�Best Practices�) 
pro design schémat. Cílovou skupinou u�ivatelù tohoto dokumentu jsou pøedev�ím vývojáøi 
XML øe�ení v rámci ISVS. Mìli by zde nalézt odpovìdi na otázky návrhu struktury, vytvoøení 



vhodného designu a návrhu spolehlivého modelu údr�by XML schémat ISVS vèetnì 
objasnìní �ivotního cyklu schémat. Pøedpokládá se, �e ètenáøi tohoto dokumentu mají znalosti 
XML technologií, a to zvlá�tì XML Schema, pøinejmen�ím na mírnì pokroèilé úrovni.  

Metodický pokyn pro popis datových prvkù 

Metodický pokyn pro popis datových prvkù v Informaèním systému o datových prvcích 
(ISDP) vstoupil v platnost od 1.1.2007 v souvislosti se zahájením rutinního provozu této nové 
webové aplikace. Metodický pokyn formalizuje a realizuje doporuèení stanovená provádìcím 
právním pøedpisem k formì a technickým nále�itostem pøedávání údajù do ISDP a o 
postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánù veøejné správy pøi vedení, zápisu a 

vyhla�ování datových prvkù v ISDP (vyhlá�ka è. 469/2006 Sb., o informaèním systému o 
datových prvcích. Dodr�ování tohoto metodického pokynu je na základì uvedené vyhlá�ky 
pro orgány veøejné správy závazné.  

Vzorové informaèní koncepce orgánù veøejné správy 

Ministerstvo vnitra vydalo jako metodickou pomùcku sadu vzorových informaèních koncepcí, 
které mohou slou�it jako obsahové a vìcné návody k tvorbì a aktualizaci informaèních 
koncepcí. K dispozici jsou tyto materiály:  

� Vzorová úplná struktura informaèní koncepce  

� Vzorová informaèní koncepce pro ústøední správní úøad  
� Vzorová informaèní koncepce pro obec s roz�íøenou pùsobností  
� Vzorová informaèní koncepce pro obec s povìøeným obecním úøadem  

� Vzorová informaèní koncepce pro obec základního typu  

Procesní model dlouhodobého øízení informaèních systémù 

Ministerstvo vnitra vydalo jako metodickou pomùcku popis procesù v oblasti dlouhodobého 
øízení informaèních systémù veøejné správy.  

3.2 | �ivotní cyklus informaèních systémù v úøadu 

 

Ka�dý informaèní systém v úøadu s sebou nese urèité povinnosti dané buï legislativou, nebo 
samotnou logikou vìci. Pøi správì jakýchkoliv IS (a� u� informaèních systémù veøejné správy 
jako agendových informaèních systémù, èi provozních informaèních systémù) platí pro úøad 
tyto základní aspekty:  

1. Má platnou informaèní koncepci, v ní� má popsány v�echny svoje IS se v�emi podrobnými 
aspekty  

2. Má jasnì danou strukturu zodpovìdnosti za fungování IT a související procesy, vèetnì 
stanovení zodpovìdných organizaèních jednotek a pracovníkù  



3. Zná povinnosti vyu�ívat informaèní systémy (tøeba centrální AIS) a ví jak je naplòovat  

4. Má popsány zásady pro �ivotní cyklus informaèního systému, a to vèetnì podmínek 
financování a souvislosti s vyu�íváním jiných IS  

5. Ví, jak IS vznikl, kdo jej vytvoøil èi dodal, na základì èeho je tvoøen a provozován, kdo je 
správcem a provozovatelem, jaké procesy souvisí v jeho úøadu s daným IS apod.  

 

3.2.1 | Procesy �ivotního cyklu ISVS 

V�echny procesy lze rozdìlit do tøí základních sekcí:  

� Poøizování a vytváøení ISVS  

zahrnuje postupy uplatòované pøi poøizování ISVS od dodavatele nebo pøi vytváøení ISVS 
prostøednictvím svých zamìstnancù (vyhlá�ka è. 529/2006 Sb. § 8). Proces pøímo ovlivòují 
pravidla pro tvorbu ISVS, která stanoví øadu omezení a povinností v této oblasti. Správci 
ISVS vznikají povinnosti pøedávat nìkteré údaje o vytvoøených ISVS Ministerstvu vnitra do 
ISoISVS a vznikají dal�í povinnosti, pokud se ISVS jako agendový informaèní systém 
pøipojuje k základním registrùm.  

� Správa a provozování ISVS  

zahrnuje postupy uplatòované pøi zaji��ování provozu a údr�by IS, øízení zmìn v IS a øízeném 
ukonèení jeho èinnosti (vyhlá�ka è. 529/2006 Sb. § 9).  

� Financování poøizování, vytváøení, rozvoje a provozu ISVS 

zahrnuje v�echny èinnosti související se zaji�tìním potøebných finanèních prostøedkù pro 
realizaci dlouhodobého øízení ISVS a fungování samotných informaèních systémù.  

3.2.2 | Poøizování informaèních systémù 

Informaèní systémy lze poøizovat výhradnì na základì stanovených zásad pro poøizování 
ISVS a pøíslu�né dokumentace. Zásady stanoví úøad ve své informaèní koncepci. (vyhlá�ka 
529/2006 Sb., § 8) 

Poøídit ISVS lze dvìma zpùsoby: 

1. Dodavatelsky (ISVS dodá dodavatel)  

2. Vlastní tvorbou (ISVS vytvoøí zamìstnanci úøadu)  

 



Pøed poøízením ISVS musí být zpracován dokumentaèní podklad pro jeho poøízení, který 
obsahuje minimálnì:  

� definování potøeby informaèního systému veøejné správy, který má být poøízen nebo 
vytvoøen,  
� analýzu zdrojù pro jeho poøízení nebo vytvoøení, vèetnì oèekávané finanèní nároènosti,  
� analýzu výchozího stavu,  
� stanovení cílového stavu informaèního systému veøejné správy,  
� stanovení kvalitativních po�adavkù,  
� stanovení po�adavkù na zaji�tìní bezpeènosti,  
� analýzu dùsledkù, které poøízení nebo vytvoøení informaèního systému veøejné správy mù�e 
vyvolat. 

 Pokud je ISVS dodáván dodavatelem, je tøeba jak v informaèní koncepci, tak pøi poøízení 
konkrétního ISVS øe�it i tyto aspekty:  

� jakou dokumentaci a jaká oprávnìní nezbytná pro provádìní údr�by a zmìn v informaèním 
systému veøejné správy je nutné v rámci dodávek vy�adovat, a to i s ohledem na to, zda 

správce informaèního systému veøejné správy hodlá pøípadné zmìny v tomto systému nebo 
odstraòování poruch provádìt vlastními silami,  

� jaké po�adavky na projektové øízení uplatòuje u dodavatele,  

� po�adavky na testování informaèního systému veøejné správy a akceptaci dodávky pøed 
jejím pøevzetím od dodavatele,  

� vztah k datùm v informaèním systému vedeným  

 

3.2.3 | Správa a provozování informaèních systémù 

V informaèní koncepci se stanoví a v praxi se uplatòují zejména tyto procesy:  

� zaji�tìní provozu a údr�by informaèních systémù veøejné správy, a to vèetnì vytváøení a 
údr�by provozní dokumentace a vyhodnocování jejího dodr�ování,  

� øízení zmìn v informaèních systémech veøejné správy,  

� øízené ukonèení èinnosti informaèních systémù veøejné správy.  

 

Souèástí postupù v souvislosti s øízením zmìn v jakémkoliv ISVS je v�dy  

� definování potøeby zmìn v informaèním systému veøejné správy,  

� analýza výchozího stavu pro rozvoj informaèního systému veøejné správy,  



 

� stanovení cílového stavu informaèního systému veøejné správy,  

� stanovení kvalitativních po�adavkù a po�adavkù na zaji�tìní bezpeènosti vztahujících se k 
cílovému stavu informaèního systému veøejné správy,  

� návrh transformace z výchozího stavu do cílového stavu informaèního systému veøejné 
správy,  

� analýza dùsledkù, které zmìna mù�e vyvolat,  

� promítnutí zmìn do provozní dokumentace.  

 

Pøi samotné správì informaèního systému jsou klíèové dvì role:  

1. Správce ISVS:  

Je zodpovìdný za celý ISVS vèetnì provozní dokumentace a urèuje pravidla jeho fungování a 
vazeb 

 2. Provozovatel ISVS:  

 

na základì smlouvy èi zákona provozuje ISVS dle stanovených pravidel správce a spolu se 
správcem aktualizuje provozní dokumentaci 

Pro ka�dý ISVS musí být jasnì vymezeny role fyzických osob:  

1. správce systému, kterým je zamìstnanec nebo jiná fyzická osoba, která zaji��uje øízení 
provozu informaèního systému veøejné správy,  

2. bezpeènostního správce systému, kterým je zamìstnanec nebo jiná fyzická osoba, která 
zaji��uje kontrolu bezpeènosti informaèního systému veøejné správy;  

Tyto role jsou jednoznaènì stanoveny i v provozní dokumenty ke ka�dému ISVS. 

Orgány veøejné správy jsou v souvislosti se správou a provozem a vyu�íváním ISVS 
povinny (dle Zákona 365/2000 Sb., § 2): 

� pøedlo�it ministerstvu vnitra k vyjádøení návrhy dokumentací programù obsahující poøízení, 
obnovu a provozování informaèních a komunikaèních technologií vypracovaných podle 
zvlá�tního právního pøedpisu a investièní zámìry akcí poøízení, obnovy a provozování 
informaèních a komunikaèních technologií, jejich� registrace v Informaèním systému 
financování reprodukce majetku, zadání jejich realizace a zmìna jejich závaznì stanovených 
parametrù se provádí pouze se souhlasem Ministerstva financí podle zvlá�tního právního 
pøedpisu. Nále�itosti dokumentací programù a investièních zámìrù stanoví zvlá�tní právní 
pøedpis  



� zpøístupòovat ministerstvu v elektronické podobì, ve formì a s technickými nále�itostmi 
stanovenými provádìcím právním pøedpisem, bez zbyteèného odkladu informace o jimi 

spravovaném informaèním systému a jím poskytovaných slu�bách a pou�ívaných datových 
prvcích, a to za úèelem uveøejnìní v informaèním systému podle § 4 odst. 1 písm. h) a i), 
pokud zvlá�tní zákon nestanoví jinak; zpøístupòovanými datovými prvky jsou rovnì� 
provozní údaje, pokud jsou vyu�ity pro realizaci vazby podle písmene d)  

� uveøejòovat èíselníky, pokud jsou správci tìchto èíselníkù a není zákonem stanoveno jinak, 
a to i zpùsobem umo�òujícím dálkový pøístup a pøedávat ministerstvu údaje do informaèního 
systému o datových prvcích v elektronické podobì, ve formì a s technickými nále�itostmi 
stanovenými provádìcím právním pøedpisem  

� zajistit, aby vazby jimi spravovaného informaèního systému na informaèní systémy jiného 
správce byly uskuteèòovány prostøednictvím referenèního rozhraní s vyu�itím datových prvkù 
vyhlá�ených ministerstvem a vedených v informaèním systému o datových prvcích. 
Zpùsobilost informaèního systému k realizaci tìchto vazeb jsou povinny prokázat atestem. 
Toto ustanovení se nevztahuje na vazby mezi jimi spravovanými informaèními systémy a 
informaèními systémy vedenými zpravodajskými slu�bami  

To znamená v bì�né správì zejména povinnosti:  

1. Pøedávat do informaèního systému o informaèních systémech veøejné správy (ISoISVS) 

informace o jejich informaèních systémech veøejné správy (podrobnosti stanoví Vyhlá�ka è. 
528/2006 Sb., o formì a technických nále�itostech pøedávání údajù do informaèního systému, 
který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpøístupnìných informaèních 
systémù veøejné správy)  

 

2. Zapisovat a vyu�ívat datové prvky a jejich èíselníky pro zejména zaji�tìní v informaèních 

systémech veøejné správy (podrobnosti stanoví Vyhlá�ka è. 469/2006 Sb., o formì a 
technických nále�itostech pøedávání údajù do informaèního systému o datových prvcích a o 
postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánù veøejné správy pøi vedení, zápisu a 
vyhla�ování datových prvkù v informaèním systému o datových prvcích)  

3. Vést a spravovat provozní dokumentaci informaèních systémù veøejné správy (podrobnosti 
stanoví Vyhlá�ka è. 529/2006 Sb., o po�adavcích na strukturu a obsah informaèní koncepce a 
provozní dokumentace a o po�adavcích na øízení bezpeènosti a kvality informaèních systémù 
veøejné správy)  

Pokud daný ISVS poskytuje dal�ím ISVS slu�by, správci informaèních systémù veøejné 
správy poskytují slu�by informaèních systémù veøejné správy prostøednictvím centrálního 
místa slu�eb.  

 

 

 



3.2.4 | Provozní dokumentace k ISVS 

Provozní dokumentace ISVS je základní dokumentací systému. Po�adavky na provozní 
dokumentaci stanovuje zejména Vyhlá�ka 529/2006 Sb., a to § 10 a § 11. Dal�í po�adavky na 
provozní dokumentaci, její tvorbu, udr�ování, zmìny a vyu�ití stanoví úøad ve své informaèní 
koncepci. 

Provozní dokumentaci informaèního systému veøejné správy tvoøí tyto dokumenty:  

1. bezpeènostní dokumentace informaèního systému veøejné správy,  

2. systémová pøíruèka,  

3. u�ivatelská pøíruèka.  

V provozní dokumentaci orgán veøejné správy uvádí aktuální stav informaèního systému 
veøejné správy popisem funkèních a technických vlastností ka�dého informaèního systému 
veøejné správy, jeho� je správcem, a to vèetnì organizaènì technických opatøení, která 
zaji��ují zachování tìchto vlastností. Provozní dokumentace k informaènímu systému veøejné 
správy musí být zpracována tak, aby odpovídala zásadám a postupùm stanoveným v 
informaèní koncepci.  

Bezpeènostní dokumentace ISVS  

Bezpeènostní dokumentaci informaèního systému veøejné správy tvoøí:  

� bezpeènostní politika informaèního systému veøejné správy, a to v�dy pokud systém má 
vazby s informaèním systémem veøejné správy jiného správce nebo pokud orgán veøejné 
správy není provozovatelem tohoto systému,  

� bezpeènostní smìrnice pro èinnost bezpeènostního správce systému.  

Bezpeènostní politika informaèního systému veøejné správy obsahuje popis bezpeènostních 
opatøení, která orgán veøejné správy uplatòuje pøi zaji��ování bezpeènosti tohoto systému a 
která odpovídají po�adavkùm na bezpeènost stanoveným v informaèní koncepci. 

Bezpeènostní smìrnice pro èinnost bezpeènostního správce systému obsahuje podrobný popis 
bezpeènostních funkcí, které bezpeènostní správce systému pou�ívá pro provádìní urèených 
èinností v informaèním systému veøejné správy, a návod na pou�ití tìchto funkcí.  

Bezpeènostní atestace  

Orgán veøejné správy pøedkládá pøi atestaci bezpeènostní politiku informaèního systému 
veøejné správy, pokud je povinen ji zpracovat podle Vyhlá�ky 529/2006 Sb., § 10, odst. 2, 
písm. a). To znamená, �e ka�dá bezpeènostní politika ISVS musí být øádnì atestována.  

 

 



Systémová pøíruèka ISVS  

Systémová pøíruèka ISVS je primárnì urèena správci ISVS a provozovateli ISVS.  

Systémová pøíruèka informaèního systému veøejné správy v�dy obsahuje:  

� popis funkcí, vèetnì bezpeènostních, které pou�ívá správce systému pro provádìní urèených 
èinností v informaèním systému veøejné správy, a návod na pou�ití tìchto funkcí,  

� parametry kvality, které vycházejí z po�adavkù na kvalitu podle § 3 odst. 2, 

� podrobný popis informaèního systému veøejné správy nebo odkaz na dokument, ve kterém 
je popis uveden a který je správci systému dostupný,  

� popis jednotlivých èinností vykonávaných pøi správì informaèního systému veøejné správy, 
vèetnì èinností definovaných pro role podle § 12, urèení fyzických osob, které tyto èinnosti 
vykonávají, a oprávnìní nezbytných pro výkon tìchto èinností,  

� definování u�ivatelù nebo skupin u�ivatelù a jejich oprávnìní a povinnosti pøi vyu�ívání 
informaèního systému veøejné správy.  

U�ivatelská pøíruèka ISVS  

U�ivatelská pøíruèka ISVS je primárnì urèena pro jeho u�ivatele, a� u� jsou jimi konkrétní 
fyzické osoby, anonymní u�ivatelé, èi orgány veøejné správy, které daný ISVS pou�ívají. 

 U�ivatelská pøíruèka informaèního systému veøejné správy v�dy obsahuje:  

� popis funkcí, vèetnì bezpeènostních, které pou�ívá u�ivatel pro svou èinnost v informaèním 
systému veøejné správy, a návod na pou�ití tìchto funkcí,  

� vymezení oprávnìní a povinností u�ivatelù ve vztahu k informaènímu systému veøejné 
správy.  

Provozní dokumentaci informaèního systému veøejné správy tvoøí èi mohou tvoøit také i jiné 
dokumenty, pokud je jejich zpracování a vyu�ívání nezbytné pro efektivní správu 
informaèního systému veøejné správy; to platí v�dy pro informaèní systémy veøejné správy, 
které zpracovávají velké objemy dat nebo které jsou vytváøeny a provozovány, vèetnì 
provádìní zmìn v tìchto systémech, v souladu s èeskými technickými normami, které 
zpracování jiných dokumentù pøedpokládají.  

 

 

 



3.3 | Agendové informaèní systémy a jejich napojení na 
základní registry 

Orgán veøejné moci pøistupuje k údajùm v základních registrech také prostøednictvím svých 
agendových informaèních systémù, které spravuje. Jeden AIS mù�e pøitom vyu�ívat více 
OVM, ov�em ka�dý AIS musí mít svého konkrétního jediného správce.  

Agendový informaèní systém vyu�ívá sadu webových slu�eb Informaèního systému 
základních registrù, pøièem� ve�keré aspekty týkající se pøipojení a vyu�ívání ISZR a 
webových slu�eb (vèetnì podpory pro OVM) øe�í Správa základních registrù. 

 

Orgány veøejné moci pøistupují k základním registrùm ve dvou hlavních rolích:  

role popis vyu�ití AIS 

EDITOR OVM v dané agendì je editorem údajù v registrech  centrální editaèní AIS  

ÈTENÁØ OVM v dané agendì vyu�ívá údaje z registrù centrální èi lokální AIS  

Ka�dý AIS, který je pøipojen k základním registrùm, je jednoznaènì identifikován 
následujícími údaji:  

� IÈ úøadu � IÈ správce AIS,  
� AIS_ID � identifikátor AIS z informaèního systému o informaèních systémech veøejné 
správy (IS o ISVS),  
� SN � èíslo certifikátu (SerialNumber),  

� Seznam agend � seznam agend v AIS obsa�ených  

3.3.1 | Vyu�ívání základních registrù prostøednictvím AIS 

eGON slu�by jsou publikovány na vnìj�ím eGON rozhraní ISZR (na schématu ní�e � èervenì 
oznaèené rozhraní). Po pøedchozím Ohlá�ení OVM k výkonu Agendy, mohou pracovníci 
zaøazení do Agend OVM tyto slu�by pou�ívat na základì oprávnìní, prostøednictvím 
centrálních AISù, èi svých vlastních AISù. 

 Na obrázku je zobrazeno celé komunikaèní schéma pro vyu�ívání slu�eb ISZR ze strany 
agendových informaèních systémù.  



3.3.2 | Základní podmínky pøipojení do ostrého prostøedí 
ISZR, certifikace 

V pøípadì, �e chce OVM pro komunikaci se základními registry vyu�ít vlastní agendový 
informaèní systém, je základní podmínkou provedení registrace ka�dého takového AIS 

orgánem veøejné moci do Informaèního systému o informaèních systémech veøejné správy 
(ISoISVS). Pouze registrovaný AIS v ISoISVS je mo�né následnì (po získání certifikátu pro 
komunikaci s ISZR a provedení pøíslu�ných úprav) pøipojit k rozhraní ISZR.  

Obecnì platí, �e je tøeba splnit tyto kroky:  

1. AIS musí být zaregistrován v informaèním systému o informaèních systémech veøejné 
správy (IS o ISVS).  

2. Úøad musí mít oznámenou pùsobnost ve v�ech (zaregistrovaných) agendách, které AIS 
obsahuje.  

3. Úøad se musí seznámit s dokumentem �Certifikaèní politika SZR� a zavázat certifikaèní 
politiku SZR dodr�ovat.  



4. AIS musí splòovat podmínky dokumentu �Bezpeènostní po�adavky na AIS pro pøipojení k 
produkènímu prostøedí Základních registrù� (pozn. souèástí po�adavkù je úspì�né otestování 
AIS v testovacím prostøedí).  

5. Úøad musí pøijmout svou odpovìdnost za jednoznaènou autentizaci a autorizaci v�ech osob, 
které budou pøi výkonu pùsobnosti v zaregistrované agendì prostøednictvím AIS pøistupovat 
ke slu�bám vnìj�ího rozhraní informaèního systému základních registrù, a �e tyto osoby 
budou k dané èinnosti oprávnìny.  

 

�ádost o certifikát a pøipojení AIS k ISZR  

Pøed podáním �ádosti o certifikát si úøad pøipraví  

1. Identifikátor AIS_ID (identifikátor podle IS o OSVS.)  

2. Seznam agend obsa�ených AIS.  
3. Pevnou veøejnou IP adresu, ze které bude AIS pøistupovat; je-li úøad subjektem KIVS 
uvede adresu pøidìlenou v rámci KIVS.  
4. Asymetrický klíèový pár (úøad pøitom postupuje podle návodu uveøejnìného na 
www.szrcr.cz v sekci Správci a vývojáøi).  

Úøad podá �ádost o certifikát:  

1. Úøad vyplní formuláø, který je dostupný na webu SZR. Jedná se o stávající formuláø pro 
registraci AIS do JIP roz�íøený o funkcionalitu potøebnou pro registraci AIS do základních 
registrù; pøi vyplòování formuláøe úøad vyu�ije pøipravené údaje a pøipojí k nìmu veøejnou 
èást asymetrického klíèového páru.  

2. V �ádosti úøad uvede kontaktní údaje na osobu pro IT zále�itosti a komunikaèní heslo. Tyto 
údaje slou�í pro pøípadnou telefonickou nebo e-mailovou komunikaci mezi SZR a úøadem.  

3. Úøad ode�le vyplnìný formuláø do datové schránky SZR.  

Pro odeslání úøad vybere jednu ze dvou mo�ností � Buï �Automaticky odeslat do datové 
schránky� nebo �Ulo�it pro odeslání spisovou slu�bou�  

 

Vygenerování certifikátu (týká se SZR)  

Správa základních registrù zajistí: 

� vygenerování certifikátu,  
� zøízení slu�by pøipojení (prostup z IP adresy úøadu k vnìj�ímu rozhraní ISZR),  
� zavedení certifikátu do systému ISZR a ORG,  
� odeslání certifikátù do DS úøadu. 

 

 



Instalace certifikátu  

Proces zpøístupnìní AIS k základním registrùm úøad dokonèí instalací certifikátu na svém 
serveru. Pøi instalaci certifikátu postupuje podle návodu �Postup pro generování 
asymetrického klíèového páru�, který je uveøejnìn na internetových stránkách Správy 
základních registrù www.szrcr.cz v sekci pro vývojáøe. 

Certifikát v testovacím prostøedí je vydáván s dobou platnosti 12 mìsícù. 

Certifikát v produkèním prostøedí je vydáván s dobou platnosti 36 mìsícù.  

Autentizace a logování v rámci AIS  

V rámci naplnìní po�adavku na zaji�tìní evidence pøístupù k údajùm v základních registrech 
musí OVM pøiøadit konkrétní zamìstnance k jednotlivým agendám a jejich èinnostním rolím. 
OVM tedy musí dále zajistit i autentizaci u�ivatelù, pøiøazení k rolím v agendách a následnì 
musí zajistit i logování tak, aby bylo mo�no na �ádost subjektu èi kontrolního orgánu dohledat 
konkrétního úøedníka a konkrétní dùvod vyu�ívání údajù ze základních registrù u ka�dé 
transakce mezi AIS a ISZR. 

Právní rámec nespecifikuje jak konkrétnì autentifikaci u�ivatelù AIS jako úøedníkù v dané 
agendì a jejich autorizaci zajistit, ale vesmìs lze vyu�ít dva koncepty:  

1. Vyu�ití slu�eb JIP/KAAS � Tato mo�nost øe�ení vyu�ívá slu�eb katalogu autentizaèních a 
autorizaèních slu�eb pro správu identit potøebných pro práci s lokálním AIS. Implementace 
této mo�nosti øe�ení spoèívá buï v úpravì lokálního AIS, který bude komunikovat 
prostøednictvím webových slu�eb s JIP/KAAS za úèelem autentizace u�ivatele, nebo v 
synchronizaci vybraných identit s lokálními adresáøovými slu�bami.  

2. Zaji�tìní �ivotního cyklu identity vlastními prostøedky � Lokální AIS øe�í správu identit 
buï ve svém vlastním � nativním prostøedí (v rámci daného informaèního systému), nebo 
prostøednictvím lokálních adresáøových slu�eb (LDAP), které nejsou synchronizovány s JIP.  

Opìt ale platí, �e tyto technické podrobnosti musí v první øadì øe�it dodavatel AIS.  

 

3.3.3 | Návody a vzorové pøíklady 

 

Na webových stránkách Správy základních registrù doporuèujeme proèíst sekce Pøipojení 
prostøednictvím vlastního AIS a Pro správce a vývojáøe AIS, v nich� naleznete mnoho 
zajímavého.  
Doporuèujeme podrobnì prostudovat metodické materiály Správy základních registrù. 



Podmínky pro pøipojení agendových informaèních systémù k ISZR  

Dokument stanovuje jednoduchou a srozumitelnou formou podmínky pro pøipojení 
agendových informaèních systémù orgánù veøejné moci k rozhraní ISZR, aby mohly vyu�ívat 
údaje ze základních registrù. Pro správce AIS je tento dokument naprostým minimem 
znalostí.  

Referenèní agent  

Pro ty, kdo chtìjí programovat vlastní agendové informaèní systémy a chtìjí vìdìt, jak 
vypadá komunikace s ISZR a vyu�ívání webových slu�eb, je urèen takzvaný referenèní agent.  
Jedná se o pøedpøipravený soubor programového kódu pro komunikaci s ISZR a vyu�ívání 
jeho slu�eb. Referenèní agent obsahuje i popsané zdrojové kódy, které lze bez licenèního 
mezení volnì vyu�ít. Agent je dostupný pro platformy .NET (Microsoft .NET platform) a 
Java.  

4 | Kontrolní otázky 

 

1) Který zákon tvoøí hlavní legislativu v oblasti informaèních systémù? 

2) Kolik hlavních nástrojù znáte pro øízení ISVS? Vyjmenujte je. 

3) Ústøedním správním úøadem pro oblast informaèních systémù je? 

4) Vysvìtlete princip ètyøvrstvé architektury eGovernmentu. 

  

 

 

5 | Doporuèená literatura 

 

Odkazy související s problematikou  

Informaèní systémy veøejné správy  
� Sekce o ISVS na webových stránkách Ministerstva vnitra ÈR  



� Webový portál Slu�by ISVS  

     o Provozní verze ISoISVS � Informaèního systému o informaèních systémech veøejné 
správy  

     o Provozní verze ISDP � Informaèního systému o datových prvcích  

Agendové informaèní systémy a základní registry  

� Sekce o základních registrech na webových stránkách Ministerstva vnitra  

� Internetové stránky Správy základních registrù  

     o Sekce pro OVM o práci se základními registry prostøednictvím IS  
     o Sekce pro správce agendových informaèních systémù  
     o Sekce Správci a vývojáøi  
 

Doporuèené zdroje  

� Metodický pokyn: Jak postupovat pøi plnìní povinností podle Zákona o informaèních 
systémech veøejné správy  
� Metodický pokyn: Co je a co není informaèní systém veøejné správy  
� Komentáø k Vyhlá�ce o dlouhodobém øízení ISVS a provozní dokumentaci  
� Procesní model: Dlouhodobé øízení ISVS  
� Vzorové informaèní koncepce orgánù veøejné správy  
     o Vzorová úplná struktura informaèní koncepce  
     o Vzorová informaèní koncepce pro ústøední správní úøad  
     o Vzorová informaèní koncepce pro obec s roz�íøenou pùsobností  
     o Vzorová informaèní koncepce pro obec s povìøeným obecním úøadem  
     o Vzorová informaèní koncepce pro obec základního typu  
� Metodický pokyn: Øízení kvality ISVS  
� Metodika Podmínky pro pøipojení agendových informaèních systémù k ISZR  

6 | Souhrn 

 

V kurzu jste se seznámili s teoretickými základy problematiky informaèních systémù na 
jednotlivých úøadech veøejné správy, a to vèetnì jejich dlouhodobého øízení, správy a 

provozování a také nového pojetí eGovernmentu, kdy na základì ètyøvrstvé architektury jsou 
modelem sdílených slu�eb jednotlivé modely a slu�by propojeny. V praktické èásti jste mìli 
mo�nost prostudovat po�adavky a postupy pro øízení ISVS, vypracování informaèní koncepce 
úøadu, provozní dokumentace k jednotlivým systémùm, �ivotnímu cyklu informaèních 
systémù, vèetnì jejich správy, a v neposlední øadì také napojení agendových informaèních 
systémù na základní registry. Vìøíme, �e úspì�né absolvování kurzu bude pøínosné pro Vá� 
pracovní i osobní rozvoj. 

 

 



 Test 

1.1 | Agendovým informaèním systémem je: 

· informaèní systém pro podporu èinností a agend veøejné správy   
· informaèní systém pro agentury   
· tabulka v Excelu obsahující informace o informaèních systému   
· informaèní systém pro øe�ení vztahu s agenturami   

1.2 | Atesty pro dlouhodobé øízení informaèních systémù vydává: 

· autor informaèní koncepce   
· orgán veøejné správy, který zpracovává informaèní koncepci   
· atestaèní støedisko na základì podkladù Ministerstva vnitra a zpracovatele IK   
· atestaèní støedisko na základì podkladù zpracovatele IK   

1.3 | Bezpeènost informaèních systémù øe�í primárnì: 

· jejich správci   
· jejich provozovatelé   
· Národní centrum kybernetické bezpeènosti   
· Ministerstvo vnitra   

1.4 | Hlavní legislativu v oblasti informaèních systémù tvoøí: 

· Zákon è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím   
· Zákon è. 480/2004 Sb., o nìkterých slu�bách informaèní spoleènosti   
· Zákon è. 365/2000 Sb., o informaèních systémech veøejné správy   
· Zákon è. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentù   

1.5 | Informaèní systém základních registrù (ISZR) je: 

· informaèní systém, v nìm� se spravují v�echny údaje v základních registrech   
· informaèní systém zprostøedkující vazbu mezi jednotlivými registry a agendovými 

informaèními systémy   
· informaèní systém o provozu základních registrù a agendových informaèních systémù   
· informaèní systém obsahující informace o pøipojení agendových informaèních systémù k 

základním registrùm   

1.6 | Kdo je zodpovìdný za øízení a provozování informaèních systémù v úøadu? 

· øeditel, pøedseda, èi ministr   
· odbor informaèních technologií   
· ten, kdo je urèen v informaèní koncepci   
· ten, kdo je urèen Ministerstvem vnitra   

 



1.7 | Kdo �ádá o certifikát pro pøístup AIS k základním registrùm? 

· Ministerstvo vnitra jako správce ISoISVS   
· Správa základních registrù jako správce ISZR   
· provozovatel pøíslu�ného ISVS jako ten, kdo technicky øe�í provoz a pøipojení   
· správce pøíslu�ného ISVS jako ten, kdo spravuje AIS   

1.8 | Klíèovým dokumentem pro dlouhodobé øízení informaèních systémù v úøadu je: 

· Strategie potøeb v oblasti dlouhodobého øízení informaèních systémù   
· Informaèní koncepce   
· Seznam informaèních systémù   
· Analýza správy a dlouhodobého øízení informaèních systémù   

1.9 | Maximální doba platnosti informaèní koncepce úøadu je: 

· jeden rok   

· dva roky   

· do konce platnosti atestu   

· do konce platnosti certifikátu   

1.10 | Povinnost pøedávat údaje o informaèních systémech do ISoISVS má: 

· Ministerstvo vnitra, nebo� je zodpovìdné za vedení ISoISVS   
· Správa základních registrù, nebo� je zodpovìdná za pøipojení ISVS k základním registrùm   
· správce ISVS, nebo� je jeho správcem a zodpovídá za nìj   
· provozovatel ISVS, nebo� jej fakticky provozuje a zodpovídá za jeho provoz   

1.11 | Rozhodující slovo v souvislosti s informaèním systémem má: 

· ten, kdo platí   
· provozovatel informaèního systému   
· Ministerstvo vnitra   

· správce informaèního systému   

1.12 | Správcem informaèního systému je ten, kdo: 

· má klíèe od serverovny   
· provádí alespoò nìkteré informaèní èinnosti související s informaèním systémem  
· je souèástí Ministerstva vnitra   
· urèuje úèel a prostøedky zpracování informací a za informaèní systém odpovídá   

1.13 | Správný postup pøi pøipojení AIS k základním registrùm je: 

· vystavení certifikátu SZR, zápis ISVS do ISoISVS, pøipojení do ostrého prostøedí ISZR a 
zároveò testování   

· zápis ISVS do ISoISVS, vystavení certifikátu SZR, testování AIS v testovacím prostøedí a pak 
pøipojení do provozního prostøedí ISZR   

· vystavení certifikátu SZR, zápis ISVS do ISoISVS, testování AIS v testovacím prostøedí a pak 
pøipojení do provozního prostøedí ISZR   

· vystavení certifikátu SZR, testování AIS v testovacím prostøedí a pak pøipojení do provozního 
prostøedí ISZR a jako pøipojený AIS zápis do ISoISVS   



1.14 | Ústøedním správním úøadem pro oblast informaèních systémù je: 

· Správa základních registrù   
· Ministerstvo informatiky   

· Ministerstvo vnitra   

· Úøad pro státní informaèní systémy   

1.15 | V jakém dokumentu má být øe�ena oblast financování rozvoje informaèních systémù? 

· Informaèní koncepce   
· Støednìdobé ukazatele rozpoètu   
· Finanèní øád   
· Rozpoètový øád   

1.16 | Za audit transakcí z AIS do základních registrù zodpovídá: 

· správce jednotlivých registrù   
· správce ISZR   
· správce agendového informaèního systému   
· správce ISoISVS   

 

  



Test � správné odpovìdi 

1.1 | Agendovým informaèním systémem je: 

· informaèní systém pro podporu èinností a agend veøejné správy (správná odpovìï)  

· informaèní systém pro agentury (nesprávná odpovìï)  

· tabulka v Excelu obsahující informace o informaèních systému (nesprávná odpovìï)  

· informaèní systém pro øe�ení vztahu s agenturami (nesprávná odpovìï)  

1.2 | Atesty pro dlouhodobé øízení informaèních systémù vydává: 

· autor informaèní koncepce (nesprávná odpovìï)  

· orgán veøejné správy, který zpracovává informaèní koncepci (nesprávná odpovìï)  

· atestaèní støedisko na základì podkladù Ministerstva vnitra a zpracovatele IK (nesprávná 
odpovìï)  

· atestaèní støedisko na základì podkladù zpracovatele IK (správná odpovìï)  

1.3 | Bezpeènost informaèních systémù øe�í primárnì: 

· jejich správci (správná odpovìï)  

· jejich provozovatelé (nesprávná odpovìï)  

· Národní centrum kybernetické bezpeènosti (nesprávná odpovìï)  

· Ministerstvo vnitra (nesprávná odpovìï)  

1.4 | Hlavní legislativu v oblasti informaèních systémù tvoøí: 

· Zákon è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím (nesprávná odpovìï)  

· Zákon è. 480/2004 Sb., o nìkterých slu�bách informaèní spoleènosti (nesprávná odpovìï)  

· Zákon è. 365/2000 Sb., o informaèních systémech veøejné správy (správná odpovìï)  

· Zákon è. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentù 
(nesprávná odpovìï)  

1.5 | Informaèní systém základních registrù (ISZR) je: 

· informaèní systém, v nìm� se spravují v�echny údaje v základních registrech (nesprávná 
odpovìï)  

· informaèní systém zprostøedkující vazbu mezi jednotlivými registry a agendovými 
informaèními systémy (správná odpovìï)  

· informaèní systém o provozu základních registrù a agendových informaèních systémù 
(nesprávná odpovìï)  

· informaèní systém obsahující informace o pøipojení agendových informaèních systémù k 
základním registrùm (nesprávná odpovìï)  

1.6 | Kdo je zodpovìdný za øízení a provozování informaèních systémù v úøadu? 

· øeditel, pøedseda, èi ministr (nesprávná odpovìï)  

· odbor informaèních technologií (nesprávná odpovìï)  

· ten, kdo je urèen v informaèní koncepci (správná odpovìï)  

· ten, kdo je urèen Ministerstvem vnitra (nesprávná odpovìï)  



1.7 | Kdo �ádá o certifikát pro pøístup AIS k základním registrùm? 

· Ministerstvo vnitra jako správce ISoISVS (nesprávná odpovìï)  

· Správa základních registrù jako správce ISZR (nesprávná odpovìï)  

· provozovatel pøíslu�ného ISVS jako ten, kdo technicky øe�í provoz a pøipojení (nesprávná 
odpovìï)  

· správce pøíslu�ného ISVS jako ten, kdo spravuje AIS (správná odpovìï)  

1.8 | Klíèovým dokumentem pro dlouhodobé øízení informaèních systémù v úøadu je: 

· Strategie potøeb v oblasti dlouhodobého øízení informaèních systémù (nesprávná odpovìï)  

· Informaèní koncepce (správná odpovìï)  

· Seznam informaèních systémù (nesprávná odpovìï)  

· Analýza správy a dlouhodobého øízení informaèních systémù (nesprávná odpovìï)  

1.9 | Maximální doba platnosti informaèní koncepce úøadu je: 

· jeden rok (nesprávná odpovìï)  

· dva roky (nesprávná odpovìï)  

· do konce platnosti atestu (správná odpovìï)  

· do konce platnosti certifikátu (nesprávná odpovìï)  

1.10 | Povinnost pøedávat údaje o informaèních systémech do ISoISVS má: 

· Ministerstvo vnitra, nebo� je zodpovìdné za vedení ISoISVS (nesprávná odpovìï)  

· Správa základních registrù, nebo� je zodpovìdná za pøipojení ISVS k základním registrùm 
(nesprávná odpovìï)  

· správce ISVS, nebo� je jeho správcem a zodpovídá za nìj (správná odpovìï)  

· provozovatel ISVS, nebo� jej fakticky provozuje a zodpovídá za jeho provoz (nesprávná 
odpovìï)  

1.11 | Rozhodující slovo v souvislosti s informaèním systémem má: 

· ten, kdo platí (nesprávná odpovìï)  

· provozovatel informaèního systému (nesprávná odpovìï)  

· Ministerstvo vnitra (nesprávná odpovìï)  

· správce informaèního systému (správná odpovìï)  

1.12 | Správcem informaèního systému je ten, kdo: 

· má klíèe od serverovny (nesprávná odpovìï)  

· provádí alespoò nìkteré informaèní èinnosti související s informaèním systémem 

(nesprávná odpovìï) je souèástí Ministerstva vnitra (nesprávná odpovìï)  
· urèuje úèel a prostøedky zpracování informací a za informaèní systém odpovídá (správná 

odpovìï)  

1.13 | Správný postup pøi pøipojení AIS k základním registrùm je: 

· vystavení certifikátu SZR, zápis ISVS do ISoISVS, pøipojení do ostrého prostøedí ISZR a 
zároveò testování (nesprávná odpovìï)  

· zápis ISVS do ISoISVS, vystavení certifikátu SZR, testování AIS v testovacím prostøedí a pak 
pøipojení do provozního prostøedí ISZR (správná odpovìï)  



· vystavení certifikátu SZR, zápis ISVS do ISoISVS, testování AIS v testovacím prostøedí a pak 
pøipojení do provozního prostøedí ISZR (nesprávná odpovìï)  

· vystavení certifikátu SZR, testování AIS v testovacím prostøedí a pak pøipojení do provozního 
prostøedí ISZR a jako pøipojený AIS zápis do ISoISVS (nesprávná odpovìï)  

1.14 | Ústøedním správním úøadem pro oblast informaèních systémù je: 

· Správa základních registrù (nesprávná odpovìï)  

· Ministerstvo informatiky (nesprávná odpovìï)  

· Ministerstvo vnitra (správná odpovìï)  

· Úøad pro státní informaèní systémy (nesprávná odpovìï)  

1.15 | V jakém dokumentu má být øe�ena oblast financování rozvoje informaèních systémù? 

· Informaèní koncepce (správná odpovìï)  

· Støednìdobé ukazatele rozpoètu (nesprávná odpovìï)  

· Finanèní øád (nesprávná odpovìï)  

· Rozpoètový øád (nesprávná odpovìï)  

1.16 | Za audit transakcí z AIS do základních registrù zodpovídá: 

· správce jednotlivých registrù (nesprávná odpovìï)  

· správce ISZR (nesprávná odpovìï)  

· správce agendového informaèního systému (správná odpovìï)  

· správce ISoISVS (nesprávná odpovìï)  

 


