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Pozměňovací návrh
k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (sněmovní
tisk č. 764)
I. Návrh úprav
V části dvacáté deváté čl. XXXII se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:
„3. V § 4 odst. 1 se písmeno j) zrušuje.
Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena j) a k).“.
Dosavadní body 3 až 7 se označují jako body 4 až 8.
II. Odůvodnění pozměňovacího návrhu
V souvislosti s úpravami kompetencí Ministerstva vnitra na úseku služeb vytvářejících
důvěru (kdy ministerstvo má být ústředním správním úřadem pro tyto služby) se jeví
žádoucím precizovat hranici mezi působností ministerstev vnitra a průmyslu a obchodu
v oblasti obchodu.
Podle § 13 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České republiky, je Ministerstvo průmyslu a obchodu ústředním
správním úřadem pro obchodní politiku, vnitřní obchod a zahraniční obchod. Naproti tomu
Ministerstvo vnitra podle § 4 odst. 1 písm. j) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních
systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, koordinuje a vytváří podmínky
pro podporu rozvoje elektronického obchodu.
Z povahy věci by však Ministerstvo průmyslu a obchodu mělo řešit agendu obchodu
komplexně, včetně jeho elektronických aspektů (užití elektronických nástrojů v obchodu je
ostatně pouze prostředkem, nikoliv cílem).
Současná kompetence Ministerstva vnitra na úseku obchodu je značně anomální
a svým způsobem ojedinělá, neboť štěpí agendu obchodu na základě kritéria užití
elektronických nástrojů. Takový způsob rozdělení není důvodný, v současnosti má takřka
každá oblast lidské činnosti svou elektronickou dimenzi. Je-li regulována v právním řádu
a svěřena do působnosti určitého ústředního správního úřadu, pak tato působnost není
v zásadě dělena mezi Ministerstvo vnitra (elektronické aspekty) a příslušný ústřední správní
úřad (ostatní aspekty). Příkladmo lze uvést agendu zdravotnictví, která je Ministerstvem
zdravotnictví řešena komplexně včetně její elektronické dimenze (eHealth), justice
spravované Ministerstvem spravedlnosti včetně eJustice, kultury spravované Ministerstvem
kultury včetně eCulture, veřejných zakázek spravovaných Ministerstvem pro místní rozvoj
včetně eProcurement. Určitá míra zapojení Ministerstva vnitra do problematiky obchodu bude
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zachována, nikoliv ovšem ve formě koordinace, nýbrž právě cestou služeb vytvářejících
důvěru, při jejichž reglementaci bude muset zohledňovat i „zájmy“ agendy obchodu.
III. Platné znění s vyznačením změn
§4
Ministerstvo vnitra
(1) Ministerstvo ve spolupráci s orgány veřejné správy
a) vyhledává, zpracovává, ukládá a vytváří nové informace, které jsou znalostní základnou
pro kvalitní vytváření a rozvoj informačních systémů veřejné správy;
b) zpracovává návrhy strategických dokumentů v oblasti informačních systémů veřejné
správy, a to i z hlediska bezpečnosti těchto systémů, a předkládá tyto dokumenty vládě,
sleduje a analyzuje informační potřeby veřejné správy a stav informačních systémů veřejné
správy;
c) připravuje nebo koordinuje přípravu záměrů pro budování nebo přetváření informačních
systémů veřejné správy vyvolané společnou potřebou více správců informačních systémů
veřejné správy;
d) připravuje nebo koordinuje přípravu záměrů pro budování nebo přetváření informačních
systémů veřejné správy vyvolané potřebou spolupráce a koordinace na mezinárodní úrovni;
e) vyjadřuje se k návrhům dokumentací programů obsahujících pořízení, obnovu
a provozování informačních a komunikačních technologií vypracovaných podle zvláštního
právního předpisu7a). Ministerstvo přitom přihlíží zejména k oprávněným zájmům
předkladatele dokumentace programu a k potřebám zajištění řádného výkonu veřejné správy,
f) zajišťuje tvorbu metodických pokynů pro výkon odborných činností spojených
s vytvářením, rozvojem a využíváním informačních systémů veřejné správy;
g) stanoví a spravuje referenční rozhraní a stanoví prováděcím právním předpisem technické
a funkční náležitosti uskutečňování vazeb mezi informačními systémy prostřednictvím
referenčního rozhraní;
h) vytváří a spravuje veřejný informační systém, který obsahuje základní informace
o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy;
i) vytváří a spravuje veřejný informační systém o datových prvcích, jeho prostřednictvím
vyhlašuje datové prvky, a stanoví prováděcím právním předpisem formu a technické
náležitosti předávání údajů do něj;
j) koordinuje a vytváří podmínky pro podporu rozvoje elektronického obchodu;
k) j) koordinuje a vytváří podmínky pro činnost veřejné správy prostřednictvím veřejných
informačních systémů, včetně dálkového přístupu,
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l) k) koordinuje a vytváří podmínky pro činnost kontaktních míst veřejné správy.
(2) Ministerstvo
a) kontroluje u orgánů veřejné správy dodržování povinností stanovených tímto zákonem,
b) se vyjadřuje k investičním záměrům akcí pořízení, obnovy a provozování informačních
a komunikačních technologií, jejichž registrace v Informačním systému financování
reprodukce majetku, zadání jejich realizace a změna jejich závazně stanovených
parametrů se provádí pouze se souhlasem Ministerstva financí podle zvláštního právního
předpisu7a). Ministerstvo přitom přihlíží zejména k oprávněným zájmům předkladatele
investičních záměrů a akcí a k potřebám zajištění řádného výkonu veřejné správy;
c) vykonává působnost stanovenou tímto zákonem v oblasti akreditace a atestací;
d) stanoví pravidla pro sdílení dat a služby mezi jednotlivými informačními systémy veřejné
správy prostřednictvím referenčního rozhraní a pravidla pro zápis datových prvků
do informačního systému o datových prvcích. Postupy ministerstva a orgánů veřejné správy
při vedení a zápisu datových prvků do informačního systému o datových prvcích, včetně
postupů ministerstva při vyhlašování datových prvků, stanoví prováděcí právní předpis;
e) ukládá sankce za správní delikty podle § 7;
f) ukládá opatření směřující k nápravě nedostatků;
g) vyjadřuje se k projektům informačních systémů veřejné správy;
h) vydává Věstník, v němž uveřejňuje metodické pokyny [odstavec 1 písm. f)], seznam
atestačních středisek, udělení osvědčení o akreditaci a udělení atestů a další dokumenty
vztahující se k informačním systémům veřejné správy. Vydávání Věstníku zabezpečuje
ministerstvo prostřednictvím portálu veřejné správy;
i) konzultuje návrhy metodických pokynů zejména s dotčenými subjekty formou veřejné
konzultace, jejímž cílem je získání stanovisek a připomínek dotčených subjektů
k předmětnému návrhu, a za tímto účelem zřídí a spravuje informační systém, kde způsobem
umožňujícím dálkový přístup uveřejňuje návrhy metodických pokynů, umožňuje předkládání
připomínek a uveřejňuje výsledek konzultace,
j) kontroluje výkon působnosti kontaktních míst veřejné správy,
k) spravuje centrální místo služeb komunikační infrastruktury veřejné správy (dále jen
„centrální místo služeb“).
____________________
7a) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
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