PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
VIII. volební období
________________________________________________________________
Pozměňovací návrh
poslance Martina Kupky
k návrhu poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka,
Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové
a dalších na vydání zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
(sněmovní tisk č. 447)
(ve znění komplexního pozměňovacího návrhu dle usnesení výboru pro veřejnou správu
a regionální rozvoj č. 133 ze dne 5. září 2019 – č. 447/4)
Návrh úpravy tisku 447/4:

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o základních registrech

1. V § 2 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a vkládá nové písmeno j), které zní:
„j) službou vyrozumívání základních registrů služba provozovaná registrem obyvatel a
registrem osob, která poskytuje centrální vyrozumívání o změnách údajů v základních
registrech a agendových informačních systémech vztahujících se k subjektům údajů vedeným
v příslušném základním registru.“.

2. V § 8 odst. 6 se slovo „službu“ zrušuje a za stávající text se vkládají slova „prostřednictvím
služby vyrozumívání základních registrů“.

Odůvodnění
Navrhujeme zavedení centrálního systému vyrozumívání o změně referenčního údaje, které je
založeno na využití existující centrální notifikační služby registru obyvatel, což je cesta k efektivní a
funkční realizaci služby zajišťující aktuálnost údajů napříč agendovými informačními systémy.
Toto řešení bude mít následující pozitivní efekty:
1) Čtenářskému agendovému informačnímu systému stačí pro notifikaci změn ze všech agendových
informačních systémů včetně registru obyvatel volání jediné služby registru obyvatel.
2) Zavedení notifikací pro publikační systémy bude znamenat pouze volání jedné služby registru
obyvatel pro evidování změny, nikoliv obsluhu celého procesu notifikací.

3) Centrálním zpracováním se zajistí jednotný způsob notifikací pro všechny editační
agendové informační systémy.

4) Využijí se služby, které jsou v registrech obyvatel a osob již implementované.
5) Zvýšené zatížení způsobené zpracováním seznamů notifikací se projeví pouze v registru obyvatel.

Odůvodnění změn
Číslování ustanovení se vztahuje
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Zdůvodnění

§ 2 písm. j)

Definování pojmu služba vyrozumívání základních registrů.

§ 8 odst. 6

Zavádí se povinnost správce agendového informačního systému zajistit vyrozumívání
o změně údaje vedeného v agendovém informačním systému prostřednictvím služby
vyrozumívání základních registrů.

Vyznačení navržených změn oproti komplexnímu pozměňovacímu návrhu v tisku 447/4.
Změna zákona o svobodném přístupu k informacím
Změna zákona o základních registrech

§2
Obecné pojmy
V tomto zákoně se rozumí
a) základním registrem informační systém veřejné správy1) uvedený v § 3,
b) referenčním údajem údaj vedený v základním registru, který je označen jako referenční údaj,
c) orgánem veřejné moci státní orgán, územní samosprávný celek a, fyzická nebo právnická
osoba, byla-li jí svěřena působnost v oblasti veřejné správy, notář, soudní exekutor a archiv,
d) soukromoprávním uživatelem údajů podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která
není orgánem veřejné moci a je podle jiného právního předpisu oprávněna využívat údaje
ze základního registru nebo z agendového informačního systému,
e) agendou ucelená oblast působnosti orgánu veřejné moci nebo ucelená oblast působení
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soukromoprávního uživatele údajů,
f) agendovým informačním systémem informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu
agendy, využívání elektronických formulářů nebo elektronické identifikaci,
g) informačním systémem základních registrů informační systém veřejné správy, který je
součástí referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní informačních systémů veřejné správy54)
(dále jen „referenční rozhraní“) a jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení dat mezi
jednotlivými základními registry navzájem, základními registry a agendovými informačními
systémy a agendovými informačními systémy navzájem agendovými informačními systémy,
jejichž prostřednictvím se zapisují údaje do základních registrů, a jinými agendovými
informačními systémy, správa oprávnění přístupu k datům a další činnosti podle tohoto
zákona,
h) informačním systémem sdílené služby informační systém veřejné správy, který je
součástí referenčního rozhraní a jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení dat mezi
agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se nezapisují údaje
do základních registrů, navzájem, správa oprávnění přístupu k datům a další činnosti
podle tohoto zákona,
h) i) editorem orgán veřejné moci, který je oprávněn zapisovat údaje do základního registru
nebo agendového informačního systému a provádět změny zapsaných údajů.,
j) službou vyrozumívání základních registrů služba provozovaná registrem obyvatel a
registrem osob, která poskytuje centrální vyrozumívání o změnách údajů v základních
registrech a agendových informačních systémech vztahujících se k subjektům údajů
vedeným v příslušném základním registru.

§8
Správce agendového informačního systému
(1) Správce4) agendového informačního systému zajišťuje realizaci vazby mezi
agendovým informačním systémem a informačním systémem základních registrů za účelem
zapisování a využívání údajů.
(2) Správce agendového informačního systému zajišťuje realizaci vazeb mezi
agendovým informačním systémem a jinými agendovými informačními systémy
prostřednictvím informačního systému základních registrů nebo informačního systému
sdílené služby za účelem využívání údajů.
(3) Správce agendového informačního systému umožní využívání údajů vedených
v agendovém informačním systému orgánu veřejné moci v rozsahu, v jakém jsou orgánu
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veřejné moci tyto údaje zpřístupněny pro výkon agendy, a soukromoprávnímu uživateli
údajů v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle tohoto zákona nebo podle
jiného právního předpisu.
(2) (4) Správce agendového informačního systému zajistí používání kódu agendy
přiděleného správcem základního registru práv a povinností při komunikaci agendového
informačního systému s informačním systémem základních registrů nebo informačním
systémem sdílené služby.
(3) (5) Správce agendového informačního systému používá vlastní identifikátory
fyzických osob a právnických osob a za účelem komunikace s informačním systémem
základních registrů nebo informačním systémem sdílené služby používá agendové
identifikátory fyzických osob a identifikátory právnických osob vedené v registru osob.
(6) Správce agendového informačního systému zavede mechanismus opravy
nesprávného údaje vedeného v agendovém informačním systému a zajistí službu
vyrozumívání o změně údaje vedeného v agendovém informačním systému
prostřednictvím služby vyrozumívání základních registrů.
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