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PRÁVNÍ ZAKOTVENÍ
 Zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
a některých správních úřadů (dále jen „zákon o Sbírce právních předpisů“)
a
 Zákon č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen
„změnový zákon“)

byly ve Sbírce zákonů vyhlášeny 3. února 2021, s účinností k 1. 1. 2022.
K 1. 1. 2022 byl tedy úspěšně zahájen provoz informačního systému Sbírky právních předpisů.
 Celkové náklady na vytvoření informačního systému Sbírky činily 7 140 936 Kč včetně DPH, oproti
původně plánovaným 12 mil. Kč

PŘÍNOSY SBÍRKY
 Centrální a úplný přehled právních předpisů ÚSC;
 sjednocení vyhlašování právních předpisů ÚSC ;
 posílení právní jistoty občanů;
 dostupnost právních předpisů ÚSC pro občany a též pro orgány veřejné moci;
 požadavky na elektronizace veřejné správy.
Hlavní zásady při přípravě informačního systému
 Jednoduchý, intuitivní způsob vkládání právních předpisů ze strany vkladatelů;
 snížení počtu vyplňovaných položek;
 výběr z možností; datumovník;
 natahování již vyplněných dat přímo z informačního systému;
 propojení a navázání na již existující informační systémy (ISDS, PVS, ROS, JIP/KAAS)
 odběr notifikací;
 upozornění na nestandardní údaje X neumožnění dalšího kroku v případě neuvedení
relevantních dat bez dodatečných požadavků na SW a HW vybavení ze strany obcí.

KOMPLEXNÍ POHLED

VNĚJŠÍ POHLED NA
SYSTÉM SBÍRKY

VNITŘNÍ MODULY
SYSTÉMU
 Modul dozoru umožňuje vykonávat roli dozorového orgánu, která je definována v příslušných zákonech;
 přihlášení do systému výhradně prostřednictvím JIP/KAAS (identifikace úředníků, kteří nahlíží za konkrétní
subjekt);
 dozorovým orgánům se automaticky přidělí pouze jim určené právní předpisy;
 odpadá povinnost zasílat právní předpisy ÚSC dozorovým orgánům a jiným orgánům veřejné moci, menší
administrativní zátěž;
 zlepšení vymahatelnosti obecní regulace (zejména) veřejného pořádku ze strany Policie ČR.
 Modul správce umožňuje vykonávat roli správce, která je definována v příslušných zákonech;
 přihlášení do systému výhradě prostřednictvím JIP/KAAS;
 umožňuje opravu metadat;
 slouží ke schvalování žádostí o výmaz;
 zajišťuje funkcionalitu celého systému;
 v modulu správce máme administrátorské rozhraní pro konfigurační změny v systému, což šetří finanční
prostředky v rámci provozování systému.

AKTUÁLNÍ STAV
V DATECH

VIZE DO BUDOUCNA
 Napojení informačního systému Sbírky právních předpisů na systém e-Sbírka a e-Legislativa;
 plná automatizace vkladových formulářů;
 kompletní digitalizace dozorových subjektů;
 automatizace rozhodovacích mechanismů v oblasti duplicity a zjevných chyb;
 otevřená a strojově čitelná veřejná správa;
 ustálení jednotného datového fondu ve veřejné správě.

Šťastný uživatel,
spokojený úředník


Časová osa – hlavní milníky a
aktivity

Rizika a silné stránky projektu
Rizika v projektu:
 Realizaci IS SPP bylo s ohledem na termín mezi schválením zákona a jeho účinnosti nutné realizovat během 10 měsíců.
Bylo nutné zohlednit zejména:
 Nutnost naplnit „formální“ a zákonné požadavky, které bylo nutné splnit před podpisem smlouvy s dodavatelem
 Včasné zajištění IS Prototypu IS SPP pro účely školení
Silná stránka projektu
 IS SPP je svou funkcionalitou i infrastrukturou obdobný jako Registr smluv (RS) – klíčový vliv na rychlost dodání díla
 Při návrhu se vycházelo z infrastruktury RS
 Zkušenosti s datovými centry na krajích v rámci RS(DC Plzeňského kraje a DC Kraje Vysočina)
 Byly využita stávající datová centra jako u RS
 Dodavateli byl předán k využití zdrojový kód k RS (ve vlastnictví MV)
 V rámci vývoje byl použit nástroj Asana – efektivní spolupráce mezi dodavatelem a objednatelem při vývoji IS SPP
Výstup IS SPP:
 IS SPP vycházel z RS, jedná se však o zcela nezávislý ISVS
 Provoz na stejné infrastruktuře jako IS (pouze záměna primární a záložní lokalita)
 MV získalo výhradní, neomezenou a neodvolatelnou licenci k IS SPP (včetně zdrojového kódu)

Schéma - technická
architektura
• DC Kraj Plzeň
• Primární lokalita
(PROD A)
• Testovací prostředí
(TEST)
• DC Kraj Vysočina
• Záložní lokalita
(PROD B)
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Děkuji za pozornost.

