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náměstek ministra vnitra pro řízení sekce  
informačních a komunikačních technologií  
a 
Ing. Vladimír Dzurilla, Dip Mgmt   
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Č. j.: MV- 20167-18/OHA-2020 
 

 
 
 
Vážená paní, vážený pane 
 

dovolujeme si obrátit se na Vás, již potřetí v řadě, s informací o povinnostech 
plynoucích z usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, o uložení povinností 
informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních 
technologií (dále také „ICT“).  
 
Tímto dopisem si dovolujeme nejprve odkázat na předchozí dopisy v této věci, a sice 
na dopis ze dne 4. února 2020, č. j. MV-20167-1/NS-2020, a také na dopis ze dne 
27. března 2020, č. j. MV-20167-10/OHA-2020. Jejich součástí bylo také několik 
otázek, které jsme do té doby obdrželi při komunikaci s některými resorty a dalšími 
úřady, jakož i příslušné odpovědi na tyto otázky.  
 
Aplikační praxe ovšem v mezidobí přinesla ještě další otázky, a proto si Vás 
dovolujeme ve stejné souvislosti oslovit znovu s doplněním příslušných odpovědí. 
  
Dříve, než budou uvedeny konkrétní otázky a odpovědi, dovolíme si ještě v krátkosti 
shrnout uvedené usnesení vlády. 
  
Usnesení přináší členům vlády, vedoucím ostatních ústředních správních úřadů, 
stejně jako organizacím či právnickým osobám, k nimž ministerstva nebo ostatní 
ústřední správní úřady plní funkci zakladatele nebo zřizovatele či spadají do jeho 
působnosti, a také organizačním složkám státu, dvě povinnosti:  
 

- povinnost informovat vládu o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace 

nebo informačních a komunikačních technologií, jestliže je tento výdaj určen 

na pořízení či technické zhodnocení tzv. určeného informačního systému 

dle jeho definice v zákoně č. 365/2000 Sb., § 2 písm. y), anebo jde o výdaj 

s takovým informačním systémem související. V uvedeném případě musí být 
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součástí materiálu i stanovisko útvaru Hlavního architekta eGovernmentu MV 

(dále také „OHA“), vydané dle tzv. Základních zásad, tvořících přílohu 

usnesení vlády. 

 

- Povinnost informovat vládu i o veškerých ostatních záměrech učinit výdaj 

v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií, pokud 

jejich předpokládaná hodnota plnění přesáhne 6 mil. Kč a nespadají pod 

povinnost předcházející. 

 
Výše popsanou informační povinnost je nutné splnit před uzavřením smlouvy, resp. 
před dokončením zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky, pokud 
je zpracovávána. 
  
Definici tzv. určeného informačního systému pak naplňuje takový systém veřejné 
správy, který využívá služby tzv. referenčního rozhraní nebo mu poskytuje služby, 
nebo má jen vazby na takový informační systém, nebo jde o systém určený 
k poskytování služby ISVS portálovým způsobem prostřednictvím přístupu 
se zaručenou identitou, v rozsahu alespoň 5000 uživatelů ročně.  
 
Otázky, které přišly v mezidobí, se týkaly působnosti výše zmíněného usnesení 
na různé specifické subjekty, jakož i působnosti časové: 
 
Q1: Jsme orgánem veřejné správy, který je z působnosti zákona o informačních 
systémech veřejné správy částečně či zcela vyloučen, resp. spravujeme vyloučený 
informační systém, podle § 1 odst. 3 tohoto zákona (např. bezpečnostní sbor, Česká 
národní banka, systém pro krizové řízení) nebo dokonce § 1 odst. 2 tohoto zákona 
(např. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost). Vztahuje 
se vyloučení z působnosti ve stejném rozsahu z hlediska působnosti usnesení vlády 
ze dne 27. ledna 2020, č. 86? 
Ano, toto vyloučení se vztahuje ve stejném rozsahu i na posuzování podle usnesení 
vlády č. 86. Orgány vyloučené zcela, podle § 1 odst. 2 zákona, tedy nepředkládají 
podle usnesení č. 86 nic, orgány vyloučené částečně, podle § 1 odst. 3, předkládají 
k posouzení pouze vazby svých informačních systémů na systémy, které nejsou 
vyloučeny (např. vazba mezi konkrétním systémem Policie ČR a základním registrem 
obyvatel). 
 
Q2: Podle čl. 3 písm. b) Základních zásad postupu při posuzování záměrů výdajů 
v oblasti informačních a komunikačních technologií nemáme oprávnění uzavírat 
smlouvu, resp. dokončit zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky, je-li 
zpracovávána, předtím, než obdržíme kladné stanovisko k projektu od útvaru 
Hlavního architekta eGovernmentu. Kdy po obdržení kladného stanoviska OHA 
můžeme smlouvu uzavřít, resp. dokončit zpracování zadávací dokumentace? 
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Přestože se ze zmíněného článku jeví, že smlouvu lze uzavřít, resp. zadávací 
dokumentaci dokončit, ihned po obdržení kladného stanoviska OHA, není tomu tak. 
Usnesení totiž hovoří v prvé řadě o předložení záměrů vládě. Smlouvu tedy lze 
uzavřít, resp. zadávací dokumentaci dokončit, až poté, kdy záměr bude vládou 
projednán a vláda nezvolí jiný postup.  
 
Q3: Obdrželi jsme kladné stanovisko OHA na základě formuláře B1, vládu jsme 
informovali. Musím vládu informovat i o navazujících formulářích B2 a B3 ke stejné 
věci? 
 
Pokud jste obdrželi stanovisko na základě formuláře B1, které bylo vydáno již podle 
usnesení vlády č. 86, nejste povinni o navazujících formulářích B2 a B3 informovat 
vládu.  
Pokud jste obdrželi stanovisko na základě formuláře B1, které bylo vydáno dříve, než 
usnesení vlády č. 86 vešlo v účinnost (1. 2. 2020), typicky tedy podle původního 
usnesení vlády z 2. listopadu 2015, č. 889, jste povinni o navazujících formulářích B2 
a informovat vládu. Ohledně informování vlády o navazujícím formuláři B3 
doporučujeme obrátit se nejprve na OHA, protože v tomto případě postup záleží 
ještě na několika dalších okolnostech. 
 
Q4: Jsme akciová společnost vlastněná státem, máme povinnost postupovat podle 
usnesení vlády č. 86? 
 
Ve výkladovém stanovisku k usnesení vlády č. 86, z 6. února 2020, č. j.: MV-20167-
1/NS-2020, je uvedeno, že mezi povinné subjekty nepatří osoby soukromého práva 
se státem jako zakladatelem či ovládající osobou, tj. zejména obchodní korporace, 
jako jsou např. akciové společnosti, a to s odůvodněním, že ukládané povinnosti 
se vztahují především k elektronizačním aspektům veřejných funkcí státu. Jakkoliv 
se nejedná o častý případ, lze připustit možnost existence osoby soukromého práva 
se státem jako zakladatelem či ovládající osobou, která vykonává veřejné funkce 
státu, a tedy působnosti výše zmíněného usnesení podléhá. Mezi takové osoby patří 
např. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., neboť je subjektem 
realizujícím dotační politiku Ministerstva zemědělství a naplňujícím jeho cíle. Naopak 
veřejné funkce státu nevykonávají společnosti, působící jako obchodní společnosti 
v konkurenčním tržním prostředí (např. ČEZ, a. s., THERMAL-F, a. s.) ani 
společnosti působící jako obchodní subjekty a vykonávající tzv. závazek veřejné 
služby na základě dotací (typicky dopravci, např. České dráhy, a. s.). 
 
Závěr 
 
Stejně jako v předcházejícím dopise si Vás i tentokrát dovolujeme požádat o předání 
této informace všem podřízeným organizačním složkám státu a všem právnickým 
osobám, vůči kterým plníte funkci zakladatele, zřizovatele nebo spadají do Vaší 
působnosti. 
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Pokud budete potřebovat odbornou podporu při aplikaci předmětného usnesení 
vlády, neváhejte kontaktovat OHA prostřednictvím e-mailové adresy oha@mvcr.cz, 
nebo prostřednictvím telefonního čísla 974 817 502. 
 
 
S pozdravem 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dle rozdělovníku  
 
 
 

JUDr. Jaroslav Strouhal  
 

a 
 
 

Ing. Vladimír Dzurilla, Dip Mgmt 
 

mailto:oha@mvcr.cz
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Rozdělovník k č. j.: MV- 20167-18/OHA-2020 
 
 
Vážený pan 
Mgr. Radoslav Bulíř  
náměstek pro řízení sekce provozní 
Ministerstvo financí 
 
 
Vážený pan 
Ing. Tomáš Kryl  
náměstek pro řízení sekce ekonomicko-provozní 
Ministerstvo zahraničních věcí 
 
 
Vážená paní 
Mgr. Pavla Katzová  
náměstkyně pro řízení sekce ekonomické  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 
 
Vážený pan 
Mgr. Jaroslav Faltýn 
ředitel odboru předškolního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 
 
Vážená paní 
JUDr. Petra Smolíková  
náměstkyně pro řízení sekce legislativní a ekonomické podpory kultury 
Ministerstvo kultury 
 
 
Vážený pan 
Ing. Josef Praks 
vedoucí samostatného oddělení projektové 
Ministerstvo kultury 
 
 
Vážený pan 
Ing. Karel Tauchman 
pověřen zastupováním náměstka pro řízení sekce ekonomické a ICT 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
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Vážený pan 

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 

náměstek pro zdravotní péči 
Ministerstvo zdravotnictví 
 
 
Vážený pan 
Ing. Martin Zeman 
ředitel odboru Národního centra elektronického zdravotnictví 
Ministerstvo zdravotnictví 
 
 
Vážená paní 
JUDr. Klára Cetlová 
náměstkyně sekce dohledu a justice 
Ministerstvo spravedlnosti 
 
 
Vážený pan 
Ing. Zbyněk Spousta 
náměstek sekce provozní a právní 
Ministerstvo spravedlnosti 
 
 
Vážená paní 
JUDr. Martina Děvěrová, MPA  
státní tajemnice 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 
 
Vážený pan 
Ing. Petr Očko, Ph.D. 
náměstek pro řízení sekce digitalizace a inovací 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 
 
Vážený pan 
Mgr. Lukasz Kryński 
náměstek člena vlády 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
 
 
 
 



 

 7 

Vážený pan 
Ing. Jan Koudelka 
náměstek pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
 
 
Vážený pan 
Mgr. Jan Sixta  
státní tajemník 
Ministerstvo zemědělství 
 
 
Vážený pan 
plk. Ing. Daniel Bambušek  
ředitel odboru KIS 
Ministerstvo obrany 
 
 
Vážený pan 
Ing. Ladislav Němec 
náměstek pro řízení sekce silniční a veřejné dopravy a správních agend 
Ministerstvo dopravy 
 
 
Vážený pan 
Mgr. Jakub Kopřiva  
náměstek pro řízení sekce legislativně právní 
Ministerstvo dopravy 
 
 
Vážený pan 
Ing. Jan Landa  
státní tajemník 
Ministerstvo životního prostředí 
 
 
Vážený pan 
Jaromír Adamuška 
vedoucí oddělení rozvoje 
Ministerstvo životního prostředí 
 
 
 
 

http://eagri.cz/public/web/mze/kontakty/organizace/101021331.html
http://www.acr.army.cz/sekce-podpory/reditel-sekce-podpory-87617/
https://www.mzp.cz/cz/yp_jan(dot)landa(at)mzp(dot)cz
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Vážený pan 
doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.  
místopředseda 
Český statistický úřad 
 
 
Vážený pan 
Ing. Petr Böhm, Ph.D. 
ředitel sekce ICT 
Český statistický úřad 
 
 
Vážený pan 
Ing. Karel Štencel 
místopředseda 
Český úřad zeměměřický a katastrální 
 
 
Vážený pan 
Ing. Martin Štemberka, Ph.D.  
předseda  
Český báňský úřad 
 
 
Vážený pan 
Ing. Dušan Havel, MPA 
ředitel odboru hornictví 
Český báňský úřad 
 
 
Vážený pan 
Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, Ph.D. 
předseda  
Úřad průmyslového vlastnictví 
 
 
Vážený pan 
Ing. Miroslav Paclík, PhD. 
ředitel odboru patentových informací 
Úřad průmyslového vlastnictví 
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Vážený pan 
Ing. Petr Rafaj  
předseda 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
 
 
Vážený pan 
Tomáš Vymětal 
bezpečnostní ředitel 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
 
 
Vážený pan 
Mgr. Ing. Vladimír Kudyn, Ph.D. 
ředitel sekce majetkové a právní 
Správa státních hmotných rezerv 
 
 
Vážená paní 
Ing. Dana Drábová 
předsedkyně 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
 
 
Vážená paní  
Ing. Helena Chudá  
ředitelka odboru krizového řízení a informatiky 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
 
 
Vážená paní 
JUDr. Zdeňka Jůzlová 
náměstkyně ředitele sekce provozně právní  
Národní bezpečnostní úřad 
 
 
Vážený pan 
Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D. 
předseda Rady 
Energetický regulační úřad 
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Vážený pan 
Ing. Richard Tesař 
vedoucí oddělení informatiky 
Energetický regulační úřad 
 
 
Vážená paní 
Mgr. Zdeňka Kábrtová 
náměstkyně pro řízení sekce ekonomické a správní 
Úřad vlády České republiky 
 
 
Vážený pan 
Mgr. David Krupa 
ředitel sekce správy vnitřních věcí 
Český telekomunikační úřad 
 
 
Vážená paní 
Mgr. Jiří Kaucký 
předseda 
Úřad pro ochranu osobních údajů 
 
 
Vážený pan 
Bc. Ivan Krejčí 
předseda 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
 
 
Vážený pan 
Zdeněk Doležal 
odborný rada 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
 
 
Vážený pan 
Mgr. Vojtěch Weis 
předseda 
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 
 
 
 
 

https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/organizacni-struktura/mgr--zdenka-kabrtova-168928/
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Vážený pan 
Ing. Pavel Kodym 
předseda 
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 
 
 
Vážený pan 
Ing. Karel Řehka 
ředitel 
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 
 
 
Vážený pan 
Milan Hnilička 
předseda 
Národní sportovní agentura 
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