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528
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 23. listopadu 2006
o formeÏ a technickyÂch naÂlezÏitostech prÏedaÂvaÂnõÂ uÂdajuÊ do informacÏnõÂho systeÂmu,
kteryÂ obsahuje zaÂkladnõÂ informace o dostupnosti a obsahu zprÏõÂstupneÏnyÂch informacÏnõÂch systeÂmuÊ
verÏejneÂ spraÂvy (vyhlaÂsÏka o informacÏnõÂm systeÂmu o informacÏnõÂch systeÂmech verÏejneÂ spraÂvy)
Ministerstvo informatiky stanovõÂ k provedenõÂ § 4
odst. 1 põÂsm. h) a podle § 12 odst. 1 põÂsm. b) zaÂkona
cÏ. 365/2000 Sb., o informacÏnõÂch systeÂmech verÏejneÂ
spraÂvy a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 81/2006 Sb., (daÂle jen ¹zaÂkonª):
§1
PrÏedmeÏt uÂpravy
Tato vyhlaÂsÏka stanovõÂ formu a technickeÂ naÂlezÏitosti prÏedaÂvaÂnõÂ uÂdajuÊ do verÏejneÂho informacÏnõÂho systeÂmu, kteryÂ obsahuje zaÂkladnõÂ informace o dostupnosti a obsahu zprÏõÂstupneÏnyÂch informacÏnõÂch systeÂmuÊ
verÏejneÂ spraÂvy podle § 4 odst. 1 põÂsm. h) zaÂkona (daÂle
jen ¹informacÏnõÂ systeÂm o informacÏnõÂch systeÂmech verÏejneÂ spraÂvyª).
§2
Forma prÏedaÂvanyÂch uÂdajuÊ
(1) Do informacÏnõÂho systeÂmu o informacÏnõÂch systeÂmech verÏejneÂ spraÂvy se uÂdaje prÏedaÂvajõÂ prostrÏednictvõÂm elektronickeÂho formulaÂrÏe pro prÏedaÂnõÂ uÂdaje o
a) vytvorÏenõÂ informacÏnõÂho systeÂmu verÏejneÂ spraÂvy
(daÂle jen ¹uÂdaj o vytvorÏenõÂª),
b) zmeÏneÏ uÂdajuÊ, ktereÂ jsou o informacÏnõÂm systeÂmu
verÏejneÂ spraÂvy v informacÏnõÂm systeÂmu o informacÏnõÂch systeÂmech verÏejneÂ spraÂvy uvedeny (daÂle jen
¹uÂdaj o zmeÏneÏª), nebo
c) ukoncÏenõÂ cÏinnosti informacÏnõÂho systeÂmu verÏejneÂ
spraÂvy (daÂle jen ¹uÂdaj o ukoncÏenõÂ cÏinnostiª).
(2) Struktura uÂdaje o vytvorÏenõÂ a uÂdaje o zmeÏneÏ
podle odstavce 1 põÂsm. a) a b) vcÏetneÏ popisu jednotlivyÂch polozÏek je uvedena v prÏõÂloze.
(3) Struktura uÂdaje o ukoncÏenõÂ cÏinnosti podle odstavce 1 põÂsm. c) obsahuje identifikaÂtor informacÏnõÂho
systeÂmu verÏejneÂ spraÂvy v informacÏnõÂm systeÂmu o informacÏnõÂch systeÂmech verÏejneÂ spraÂvy (daÂle jen ¹identifikaÂtorª), duÊvod ukoncÏenõÂ cÏinnosti informacÏnõÂho systeÂmu verÏejneÂ spraÂvy a datum ukoncÏenõÂ cÏinnosti informacÏnõÂho systeÂmu verÏejneÂ spraÂvy.

1

§3
TechnickeÂ naÂlezÏitosti prÏedaÂvaÂnõÂ uÂdajuÊ
(1) FyzickaÂ osoba, kteraÂ jednaÂ za spraÂvce informacÏnõÂho systeÂmu verÏejneÂ spraÂvy a prÏedaÂvaÂ uÂdaje do
informacÏnõÂho systeÂmu o informacÏnõÂch systeÂmech verÏejneÂ spraÂvy, prÏedaÂvaÂ tyto uÂdaje prostrÏednictvõÂm elektronickyÂch formulaÂrÏuÊ a podepisuje je zarucÏenyÂm elektronickyÂm podpisem zalozÏenyÂm na kvalifikovaneÂm
certifikaÂtu vydaneÂm akreditovanyÂm poskytovatelem
certifikacÏnõÂch sluzÏeb1).
(2) KvalifikovanyÂ certifikaÂt podle odstavce 1 obsahuje
a) jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna a prÏõÂjmenõÂ osoby jednajõÂcõÂ za spraÂvce,
b) oznacÏenõÂ orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy, kteryÂ je drzÏitelem
kvalifikovaneÂho certifikaÂtu podle odstavce 1 a za
kteryÂ osoba jednajõÂcõÂ za spraÂvce jednaÂ prÏi prÏedaÂvaÂnõÂ uÂdajuÊ, oznacÏenõÂ organizacÏnõÂho uÂtvaru, ve ktereÂm je osoba zarÏazena, a jejõÂ zarÏazenõÂ v raÂmci tohoto uÂtvaru,
c) elektronickou adresu osoby jednajõÂcõÂ za spraÂvce.
(3) UÂdaje prÏedaÂvaneÂ do informacÏnõÂho systeÂmu
o informacÏnõÂch systeÂmech verÏejneÂ spraÂvy osobou jednajõÂcõÂ za spraÂvce informacÏnõÂho systeÂmu verÏejneÂ spraÂvy
jsou automatizovaneÏ oveÏrÏeny informacÏnõÂm systeÂmem
o informacÏnõÂch systeÂmech verÏejneÂ spraÂvy; prÏedmeÏtem
automatizovaneÂho oveÏrÏenõÂ je skutecÏnost, zda uÂdaje
o vytvorÏenõÂ a uÂdaje o zmeÏneÏ splnÏujõÂ naÂlezÏitosti podle
§ 2 odst. 2.
(4) Pokud prÏedaÂvaneÂ uÂdaje splnÏujõÂ naÂlezÏitosti podle § 2 odst. 2, Ministerstvo informatiky (daÂle jen ¹ministerstvoª) kontroluje, zda jsou uÂdaje o vytvorÏenõÂ
a uÂdaje o zmeÏneÏ v logickeÂm souladu s jejich popisem,
kteryÂ je uveden v prÏõÂloze.
(5) Pokud je vyÂsledek kontroly uÂdajuÊ o vytvorÏenõÂ
podle odstavce 4 kladnyÂ, ministerstvo prÏideÏlõÂ informacÏnõÂmu systeÂmu verÏejneÂ spraÂvy identifikaÂtor.
(6) Ministerstvo odesÏle na elektronickou adresu

) ZaÂkon cÏ. 227/2000 Sb., o elektronickeÂm podpisu a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch prÏedpisuÊ (zaÂkon o elektronickeÂm podpisu),
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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osoby jednajõÂcõÂ za spraÂvce informacÏnõÂho systeÂmu verÏejneÂ spraÂvy, kteraÂ prÏedala uÂdaj do systeÂmu,
a) identifikaÂtor, pokud je prÏideÏlen podle odstavce 5,
nebo
b) pozÏadavek na prÏedaÂnõÂ doplnÏujõÂcõÂch uÂdajuÊ, pokud
nenõÂ vyÂsledek kontroly podle odstavce 4 kladnyÂ.
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§4
UÂcÏinnost
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna
2007.

Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.

CÏaÂstka 172

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 528 / 2006

Strana 7260

PrÏõÂloha k vyhlaÂsÏce cÏ. 528/2006 Sb.

Seznam položek popisu informaþního systému veĜejné správy
ZÁVAZNOST NÁZEV POLOŽKY

POPIS POLOŽKY
IDENTIFIKÁTORY

P

IDENTIFIKÁTOR

N

IDENTIFIKÁTOR
INTERNÍ

Unikátní identifikaþní kód v systému, který pĜidČluje Ministerstvo informatiky
(tento údaj nezapisuje správce); pĜidČlován je každému ISVS. Jedná se
o bezvýznamový identifikátor ve formátu celého þísla.
Interní identifikátor ISVS v organizaci správce ISVS.
POPISNÉ ÚDAJE

P

KATEGORIE ISVS

P
P

NÁZEV ISVS
CHARAKTERISTIKA

ISVS

P
PP

KRAJ
ZAýLENċNÍ
V RÁMCI EU

N
N

VERZE
KOMENTÁě

P
P

DATUM ZÁPISU

N

PLATNOST DO
DATA

N

LEGISLATIVNÍ
RÁMEC

P
P

SPRÁVCE ISVS
SPRÁVCE ISVS –
WEBOVÁ ADRESA
SPRÁVCE ISVS –
EMAIL

P

PLATNOST OD
DATA

Oznaþení kategorie, do které daný ISVS spadá (kategorie pro oblasti použití
ISVS).
Název ISVS, který používá správce daného systému.
Struþný popis, charakteristika úþelu ISVS spolu s charakteristikou
zpracovávaných dat a použitá architektura ISVS.
Územní zaþlenČní správce ISVS do kraje (tj. kraj sídla správce ISVS).
Základní informace o zaþlenČní do odpovídajících informaþních systémĤ
Evropského spoleþenství, je-li realizováno.
Verze daného ISVS, odpovídající aktuálnímu zápisu v IS o ISVS.
Další informace, které správce ISVS potĜebuje uvést k danému ISVS.
V pĜípadČ, že došlo k ukonþení þinnosti ISVS, se v této položce uvede dĤvod
ukonþení þinnosti.
Datum zápisu ISVS. Odpovídá datu jeho prvního zveĜejnČní v IS o ISVS.
Datum zápisu ISVS v rámci IS o ISVS nebo datum zmČny ISVS v rámci IS
o ISVS.
Datum ukonþení platnosti zápisu ISVS v rámci IS o ISVS. Tento údaj mĤže
být datem ukonþení provozu ISVS.
Právní pĜedpis (pĜedpisy), na základČ kterého je ISVS veden a který pĜípadnČ
upravuje provozování a náležitosti informaþního systému, pokud takový právní
pĜedpis existuje. Pro jeden ISVS mĤže být uvedeno více právních pĜedpisĤ.
Název orgánu veĜejné správy, který je správcem ISVS.
URL adresa webu orgánu veĜejné správy, který je správcem ISVS.
Kontaktní e-mail orgánu veĜejné správy, který je správcem ISVS (napĜíklad
adresa elektronické podatelny).
Identifikaþní þíslo ekonomického subjektu správce ISVS.

P

SPRÁVCE ISVS –
Iý

PP

PROVOZOVATEL
ISVS
PROVOZOVATEL
– WEBOVÁ
ADRESA

Název provozovatele ISVS nebo jeho þásti. Tato položka musí být vyplnČna
v pĜípadČ, že správce ISVS není jeho provozovatelem.
URL adresa webu subjektu, který je provozovatelem ISVS. Tato položka musí
být vyplnČna v pĜípadČ, že správce ISVS není jeho provozovatelem.

PP

PROVOZOVATEL
– EMAIL

PP

PROVOZOVATEL
– Iý

P

VEěEJNÝ/
NEVEěEJNÝ ISVS

P

ZDROJ DAT

P

JAZYK

N

KONTAKT

Kontaktní e-mail subjektu, který je provozovatelem ISVS. Tato položka musí
být vyplnČna v pĜípadČ, že správce ISVS není jeho provozovatelem.
Identifikaþní þíslo ekonomického subjektu provozovatele. Tato položka musí
být vyplnČna v pĜípadČ, že správce ISVS není jeho provozovatelem.
 Zcela neveĜejný ISVS,
 ISVS obsahující veĜejnou þást.
ObecnČ definovaný zdroj dat, která jsou vedena v ISVS (právnická nebo
fyzická osoba, v rámci jejíž existence nebo þinnosti data vznikají). Pro jeden
ISVS mĤže být uvedeno více zdrojĤ dat (napĜíklad matriky, finanþní úĜady).
Jazyk, ve kterém jsou údaje v ISVS vedeny. Pro jeden ISVS mĤže být uvedeno
více jazykĤ. Tato položka je implicitnČ nastavena na þeský jazyk.
Elektronická poštovní adresa, na které lze žádat o informace o informaþním
systému veĜejné správy.

PP
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P

ZPRACOVATEL
ZÁZNAMU

P

ZPRACOVATEL –
EMAIL
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Jméno, pĜíjmení a funkce osoby, která pĜedala údaje do informaþního systému
o informaþních systémech veĜejné správy. Pro jeden ISVS mĤže být uvedeno
více zpracovatelĤ záznamu. Tato položka mĤže být zpracovatelem oznaþena
jako neveĜejná, poté nebude dále pĜístupná ostatním uživatelĤm.
Kontaktní e-mail zpracovatele záznamu. Tato položka mĤže být zpracovatelem
oznaþena jako neveĜejná, poté nebude dále pĜístupná ostatním uživatelĤm.
IMPLEMENTOVANÉ SUBSYSTÉMY

N

SUBSYSTÉM ISVS

Krátký popis implementovaného subsystému. Jeden ISVS mĤže obsahovat
více subsystémĤ.
OMEZENÍ PěÍSTUPU

Jedná se o omezení pĜístupu k informacím a funkcím ISVS. Atributy Omezení pĜístupu, Typ informací, Skupina
uživatelĤ a ZpĤsob omezení pĜístupu charakterizují omezení pĜístupu k aktivĤm ISVS. ISVS mĤže obsahovat
více takových omezení.
N

TYP OMEZENÍ
PěÍSTUPU

N

TYP INFORMACÍ
V ISVS

N

SKUPINA
OPRÁVNċNÝCH
UŽIVATELģ

N

ZPģSOB OMEZENÍ
PěÍSTUPU

 Informace jsou pĜístupné pouze pro þtení,
 Informace je možné kromČ þtení i vkládat, mČnit nebo rušit.
Typ informací v ISVS, které mohou uživatelé þíst, nebo vkládat, mČnit nebo
rušit, a popis tohoto typu (pro daný typ omezení pĜístupu). Pro jeden ISVS
a jeden typ omezení pĜístupu mĤže být více typĤ informací.
Vymezení (popis) skupin uživatelĤ, které mohou þíst, nebo pĜidávat, mČnit
nebo mazat nČkteré informace, pro daný typ informací v ISVS a pro daný typ
omezení pĜístupu k tČmto informacím. Pro jeden ISVS, jeden typ omezení
pĜístupu a jeden typ informací v ISVS mĤže být uvedeno více skupin
oprávnČných uživatelĤ.
ZpĤsob omezení pĜístupu k informaþnímu systému (napĜ. login/password,
certifikát, volný pĜístup). Bude uveden pro každou skupinu oprávnČných
uživatelĤ.
CERTIFIKACE

N

TYP CERTIFIKACE

N

DATUM
CERTIFIKACE

Typ certifikace – napĜ. informaþní audit ISVS, hodnocení bezpeþnosti,
certifikace, akreditace apod., kterými je ovČĜována napĜíklad bezpeþnost, nebo
jiná speciální opatĜení, která mají vztah k provozu ISVS.
Datum provedení certifikace ISVS.
ýASOVÁ DOSTUPNOST DAT

P

INDIKÁTOR
HISTORIE DAT

N

DOSTUPNOST DAT
OD DATA

P

FREKVENCE
AKTUALIZACE
DAT

Indikátor, zda ISVS obsahuje jen aktuální data nebo zda jsou dostupná data
historická, pĜípadnČ aktuální i historická data.
Datum, od kterého jsou dostupné záznamy pro daný ISVS.
Udává, jak þasto jsou záznamy v ISVS aktualizovány (pĜi každé zmČnČ, dennČ,
týdnČ, mČsíþnČ, pouze v souvislosti s urþitou událostí).
FINANýNÍ NÁROýNOST

Hrubý kvalifikovaný odhad externích nákladĤ v tisících Kþ (vþetnČ DPH) celkové náklady na poĜízení ISVS (definice, tvorba, implementace).
P
ROýNÍ NÁKLADY Hrubý kvalifikovaný odhad externích nákladĤ v tisících Kþ (vþetnČ DPH) náklady na údržbu a provoz ISVS za minulý kalendáĜní rok vzhledem k datu
NA PROVOZ
vložení údajĤ o ISVS do IS o ISVS.
N
POZNÁMKA
Tato položka mĤže obsahovat další poznámku správce ISVS k metodČ výpoþtu
odhadĤ finanþní nároþnosti, pĜípadnČ k rozsáhlosti ISVS (poþet záznamĤ
vedených v ISVS nebo poþet uživatelĤ). Tyto informace slouží pro lepší
porovnatelnost nákladĤ na podobné ISVS.
DOSTUPNOST ISVS - WEBOVÁ APLIKACE
Položky oznaþené v prvním sloupci jako PP musí být vyplnČny vždy, pokud je pĜíslušný ISVS dostupný
prostĜednictvím webového rozhraní.
PP
WEBOVÁ ADRESA URL adresa, kde je dostupná webová aplikace. Pro jeden ISVS mĤže být
uvedeno více webových aplikací.
P

CELKOVÉ
NÁKLADY
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PP

DOKUMENTACE
APLIKACE
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URL adresa, na které je dostupná uživatelská dokumentace webové aplikace.

DOSTUPNOST ISVS – VYUŽÍVANÉ SLUŽBY JINÝCH ISVS
Položky oznaþené v prvním sloupci jako PP musí být vyplnČny vždy, pokud pĜíslušný ISVS využívá služeb jiných
ISVS a pokud je využívaná služba evidovaná v IS o ISVS.
Jedná se o služby, poskytované jinými ISVS a využívané daným konkrétním ISVS. Jeden ISVS mĤže využívat
více služeb.
Vazba na službu jiných IS, které poskytují ISVS data. ISVS zde vystupuje
v roli klientské aplikace. Je vyplnČno výbČrem z již evidovaných služeb ISVS
v IS o ISVS.
DOSTUPNOST ISVS – SLUŽBY POSKYTOVANÉ JINÝM ISVS
Položky oznaþené v prvním sloupci jako PP musí být vyplnČny vždy, pokud pĜíslušný ISVS poskytuje služby
jiným ISVS.
Jedná se o služby, poskytované na rozhraní jiným ISVS. Jeden ISVS mĤže mít implementováno více služeb.
PP

VYUŽÍVANÁ
SLUŽBA

PP
PP

NÁZEV SLUŽBY
VÝPIS

PP

IDENTIFIKACE
DATOVÝCH
PRVKģ

PP

FORMÁT DAT
SLUŽBY

Formát dat používaný pĜi pĜenosu mezi informaþními systémy.
Použité formáty napĜ. TXT, DBF, XML.

PP

STRUýNÝ POPIS
SLUŽBY

Obsahuje struþný popis funkþnosti služby.

REALIZOVANÝ
MODEL PěENOSU

Model pĜenosu dat použitý pĜi komunikaci aplikací se službou.
Možné hodnoty napĜ.: Model pĜedávání zpráv (Message passing model),
Model dotaz-odpovČć (Request-response model).

PP

PP
PP

BEZPEýNOSTNÍ
POLITIKA SLUŽBY
URL
DOKUMENTACE

PP

URL POPISU
SLUŽBY (WSDL)

PP
PP

DATUM ZÁPISU

PP

PLATNOST DO
DATA

PP

POZNÁMKA

PP

URL PORTU
SLUŽBY
URL XML
SCHÉMAT / DTD
PěENOSOVÝ
PROTOKOL

PLATNOST OD
DATA

Krátký název služby, používaný pro orientaci a identifikaci.
Položka bude vyplnČna v pĜípadČ, že ISVS poskytuje výpisy podle § 9 zákona
þ. 365/2000 Sb. v elektronické podobČ.
Výþet datových prvkĤ, použitých pro výmČnu dat s jinými ISVS.

URL odkaz na dokument bezpeþnostní politiky služby.
URL adresa s dokumentací služby.
URL adresa popisu služby ve formátu WSDL.
Datum zápisu služby. Odpovídá datu prvního zveĜejnČní služby v IS o ISVS.
Datum zápisu služby v rámci IS o ISVS nebo datum zmČny služby v rámci IS
o ISVS.
Datum ukonþení platnosti zápisu služby v rámci IS o ISVS.

Další informace, které si správce ISVS pĜeje zveĜejnit o dané službČ.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY – PORTY SLUŽBY
Položky oznaþené v prvním sloupci jako PP musí být vyplnČny vždy, pokud pĜíslušný ISVS poskytuje služby
jiným ISVS.
Jedná se o porty služby, poskytované na rozhraní jiným ISVS. Jeden ISVS mĤže mít implementováno více
služeb a každá služba mĤže mít implementováno více portĤ.

PP
PP
PP

POPIS
FUNKýNOSTI

URL adresy portu služby.
URL adresa schématu XML zprávy pro daný port služby.
PĜenosový protokol využívaný pĜi pĜedávání dat mezi službou a aplikacemi
využívajícími službu.
Popis funkcionality pro daný port služby.

Použité zkratky: „P“ = povinné; „N“ = nepovinné; „PP“ = podmínČnČ povinné; „IS“ =
informaþní systém; „ISVS“ = informaþní systém veĜejné správy; „WSDL“ = Web
Services Description Language; „URL“ = Uniform Resource Locator; „XML“ =
eXtensible Markup Language.

