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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.
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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

Strana 7261

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

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 528 / 2006
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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.
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529
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 23. listopadu 2006
o pozÏadavcõÂch na strukturu a obsah informacÏnõÂ koncepce a provoznõÂ dokumentace a o pozÏadavcõÂch
na rÏõÂzenõÂ bezpecÏnosti a kvality informacÏnõÂch systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy (vyhlaÂsÏka o dlouhodobeÂm
rÏõÂzenõÂ informacÏnõÂch systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy)
Ministerstvo informatiky stanovõÂ podle § 12
odst. 1 põÂsm. e) a põÂsm. f) 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) k provedenõÂ § 5a odst. 1 azÏ 3 zaÂkona:
§1
PrÏedmeÏt uÂpravy
Tato vyhlaÂsÏka stanovõÂ
a) pozÏadavky na strukturu a obsah informacÏnõÂ koncepce, postupy orgaÂnuÊ verÏejneÂ spraÂvy prÏi jejõÂm
vytvaÂrÏenõÂ, vydaÂvaÂnõÂ, prÏi vyhodnocovaÂnõÂ jejõÂho dodrzÏovaÂnõÂ a pozÏadavky na rÏõÂzenõÂ bezpecÏnosti a kvality informacÏnõÂch systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy podle
§ 5a odst. 1 zaÂkona,
b) pozÏadavky na strukturu a obsah provoznõÂ dokumentace podle § 5a odst. 2 zaÂkona a na rozsah
provoznõÂ dokumentace prÏedklaÂdaneÂ prÏi atestaci
podle § 5a odst. 3 zaÂkona.
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
INFORMACÏNIÂ KONCEPCE
§2
Obsah a struktura informacÏnõÂ koncepce
(1) OrgaÂn verÏejneÂ spraÂvy v informacÏnõÂ koncepci
uvede
a) charakteristiku kazÏdeÂho informacÏnõÂho systeÂmu
verÏejneÂ spraÂvy, jehozÏ je spraÂvcem, strucÏnou charakteristiku jeho soucÏasneÂho stavu a prÏedpoklaÂdaneÂ zmeÏny v tomto systeÂmu,
b) zaÂmeÏry na porÏõÂzenõÂ nebo vytvorÏenõÂ novyÂch informacÏnõÂch systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy,
c) dlouhodobeÂ cõÂle v oblasti rÏõÂzenõÂ kvality informacÏnõÂch systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy, pozÏadavky na kvalitu
a plaÂn rÏõÂzenõÂ kvality podle § 3,
d) dlouhodobeÂ cõÂle v oblasti rÏõÂzenõÂ bezpecÏnosti informacÏnõÂch systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy, pozÏadavky na
bezpecÏnost a plaÂn rÏõÂzenõÂ bezpecÏnosti podle § 4,
e) soubor zaÂkladnõÂch pravidel (daÂle jen ¹zaÂsadyª)
pro spraÂvu informacÏnõÂch systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy,

f)

g)
h)

i)

a to vcÏetneÏ postupuÊ, ktereÂ vedou k jejich naplnÏovaÂnõÂ,
zpuÊsob financovaÂnõÂ zaÂmeÏruÊ podle põÂsmene b),
dlouhodobyÂch cõÂluÊ podle põÂsmen c) a d) a spraÂvy
informacÏnõÂch systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy podle põÂsmene e),
postupy prÏi vyhodnocovaÂnõÂ dodrzÏovaÂnõÂ informacÏnõÂ koncepce podle § 7 a prÏi provaÂdeÏnõÂ jejõÂch
zmeÏn podle § 6,
funkcÏnõÂ zarÏazenõÂ zameÏstnance nebo urcÏenõÂ jineÂ fyzickeÂ osoby nebo naÂzev organizacÏnõÂho uÂtvaru,
kteryÂ rÏõÂdõÂ provaÂdeÏnõÂ cÏinnostõÂ vedoucõÂch k dosazÏenõÂ
cõÂluÊ, naplnÏovaÂnõÂ zaÂsad a uplatnÏovaÂnõÂ postupuÊ,
ktereÂ jsou v informacÏnõÂ koncepci uvedeny, a ke
splneÏnõÂ povinnostõÂ, ktereÂ orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy
stanovõÂ zaÂkon,
dobu platnosti informacÏnõÂ koncepce.

(2) OrgaÂn verÏejneÂ spraÂvy charakterizuje jednotliveÂ informacÏnõÂ systeÂmy verÏejneÂ spraÂvy podle odstavce 1
põÂsm. a) tak, zÏe z hlediska jejich efektivnõÂ spraÂvy
a) charakterizuje kazÏdyÂ informacÏnõÂ systeÂm verÏejneÂ
spraÂvy zvlaÂsÏt', nebo
b) dva a võÂce informacÏnõÂch systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy
charakterizuje jako subsysteÂmy jednoho informacÏnõÂho systeÂmu verÏejneÂ spraÂvy.
(3) ZaÂsady pro spraÂvu informacÏnõÂch systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy, vcÏetneÏ postupuÊ, ktereÂ vedou k jejich naplnÏovaÂnõÂ, podle odstavce 1 põÂsm. e) stanovõÂ orgaÂn verÏejneÂ spraÂvy vzÏdy pro oblasti
a) porÏizovaÂnõÂ a vytvaÂrÏenõÂ informacÏnõÂch systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy,
b) provozovaÂnõÂ informacÏnõÂch systeÂmuÊ verÏejneÂ
spraÂvy, a to vcÏetneÏ jejich zmeÏn a rozvoje.
§3
DlouhodobeÂ cõÂle v oblasti rÏõÂzenõÂ kvality
(1) OrgaÂn verÏejneÂ spraÂvy v informacÏnõÂ koncepci
stanovõÂ podle § 2 odst. 1 põÂsm. c) dlouhodobeÂ cõÂle, kteryÂch chce dosaÂhnout v oblasti rÏõÂzenõÂ kvality informacÏnõÂch systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy; teÏmito cõÂli jsou vzÏdy
a) zajisÏteÏnõÂ kvality dat, kteraÂ jsou v teÏchto systeÂmech
zpracovaÂvaÂna,
b) zajisÏteÏnõÂ kvality technickyÂch a programovyÂch prostrÏedkuÊ podle § 2 põÂsm. a) zaÂkona,
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c) zajisÏteÏnõÂ kvality sluzÏeb, ktereÂ jsou prostrÏednictvõÂm
teÏchto systeÂmuÊ poskytovaÂny.
(2) Pro dosazÏenõÂ cõÂluÊ podle odstavce 1 orgaÂn verÏejneÂ spraÂvy v informacÏnõÂ koncepci stanovõÂ pozÏadavky
na kvalitu.
(3) OrgaÂn verÏejneÂ spraÂvy v informacÏnõÂ koncepci
stanovõÂ plaÂn rÏõÂzenõÂ kvality, kteryÂ obsahuje popis cÏinnostõÂ, ktereÂ orgaÂn verÏejneÂ spraÂvy vykonaÂvaÂ pro dosazÏenõÂ stanovenyÂch pozÏadavkuÊ na kvalitu informacÏnõÂch
systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy, vcÏetneÏ cÏasoveÂho harmonogramu jejich plneÏnõÂ.
§4
DlouhodobeÂ cõÂle v oblasti rÏõÂzenõÂ bezpecÏnosti
(1) OrgaÂn verÏejneÂ spraÂvy v informacÏnõÂ koncepci
stanovõÂ podle § 2 odst. 1 põÂsm. d) dlouhodobeÂ cõÂle,
kteryÂch chce dosaÂhnout v oblasti rÏõÂzenõÂ bezpecÏnosti
informacÏnõÂch systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy; teÏmito cõÂli jsou
vzÏdy
a) bezpecÏnost dat, kteraÂ jsou v teÏchto systeÂmech
zpracovaÂvaÂna,
b) bezpecÏnost technickyÂch a programovyÂch prostrÏedkuÊ podle § 2 põÂsm. a) zaÂkona,
c) bezpecÏnost sluzÏeb, ktereÂ jsou prostrÏednictvõÂm
teÏchto systeÂmuÊ poskytovaÂny.
(2) Pro dosazÏenõÂ cõÂluÊ podle odstavce 1 orgaÂn verÏejneÂ spraÂvy v informacÏnõÂ koncepci stanovõÂ pozÏadavky
na bezpecÏnost informacÏnõÂch systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy.
(3) OrgaÂn verÏejneÂ spraÂvy v informacÏnõÂ koncepci
stanovõÂ plaÂn rÏõÂzenõÂ bezpecÏnosti, kteryÂ obsahuje popis
cÏinnostõÂ, ktereÂ orgaÂn verÏejneÂ spraÂvy vykonaÂvaÂ pro dosazÏenõÂ stanovenyÂch pozÏadavkuÊ na bezpecÏnost informacÏnõÂch systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy, vcÏetneÏ cÏasoveÂho harmonogramu jejich plneÏnõÂ.
§5
Postup prÏi vytvaÂrÏenõÂ informacÏnõÂ koncepce
(1) OrgaÂn verÏejneÂ spraÂvy stanovõÂ v informacÏnõÂ
koncepci dlouhodobeÂ cõÂle, zaÂsady a postupy podle § 2
odst. 1 vzÏdy s ohledem na
a) data, kteraÂ jsou v informacÏnõÂch systeÂmech verÏejneÂ
spraÂvy zpracovaÂvaÂna,
b) sluzÏby, ktereÂ jsou prostrÏednictvõÂm informacÏnõÂch
systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy zajisÏt'ovaÂny,
c) pouzÏiteÂ technickeÂ a programoveÂ prostrÏedky podle
§ 2 põÂsm. a) zaÂkona.
(2) Pokud maÂ orgaÂn verÏejneÂ spraÂvy provoznõÂ informacÏnõÂ systeÂmy, ktereÂ majõÂ vazby na informacÏnõÂ systeÂmy verÏejneÂ spraÂvy podle § 3 odst. 5 zaÂkona, popisuje v informacÏnõÂ koncepci
a) tyto vazby, nebo
b) provoznõÂ informacÏnõÂ systeÂmy obdobneÏ jako infor-

macÏnõÂ systeÂmy verÏejneÂ spraÂvy, pokud z hlediska
jejich efektivnõÂ spraÂvy povazÏuje za uÂcÏelneÂ stanovit
dlouhodobeÂ cõÂle, zaÂsady a postupy podle § 2
odst. 1 pro vsÏechny informacÏnõÂ systeÂmy, ktereÂ
provozuje.
§6
SchvalovaÂnõÂ informacÏnõÂ koncepce a provaÂdeÏnõÂ zmeÏn
v informacÏnõÂ koncepci
(1) UÂdaje o schvaÂlenõÂ informacÏnõÂ koncepce nebo
jejõÂch jednotlivyÂch verzõÂ se v tomto dokumentu zaznamenaÂvajõÂ ve strukturÏe
a) oznacÏenõÂ verze informacÏnõÂ koncepce,
b) jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna a prÏõÂjmenõÂ zameÏstnance
nebo jineÂ fyzickeÂ osoby nebo osob, ktereÂ informacÏnõÂ koncepci nebo jejõÂ verzi zpracovaly,
c) jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna a prÏõÂjmenõÂ zameÏstnance,
jineÂ fyzickeÂ osoby nebo orgaÂnu, kteryÂ informacÏnõÂ
koncepci nebo jejõÂ verzi schvaÂlil,
d) datum schvaÂlenõÂ.
(2) Pokud orgaÂn verÏejneÂ spraÂvy provede zmeÏnu
v informacÏnõÂ koncepci v souladu se zaÂsadami a postupy
stanovenyÂmi v § 2 odst. 1 põÂsm. g) a zneÏnõÂ teÂto informacÏnõÂ koncepce je schvaÂleno, je vytvorÏena novaÂ verze
informacÏnõÂ koncepce. JejõÂ zmeÏnu lze proveÂst vytvorÏenõÂm noveÂho dokumentu nebo prÏipojenõÂm dodatku ke
staÂvajõÂcõÂmu dokumentu.
(3) SoucÏaÂstõÂ kazÏdeÂ verze informacÏnõÂ koncepce,
kteraÂ vznikla provedenõÂm zmeÏn v prÏedchozõÂ verzi informacÏnõÂ koncepce, je vzÏdy popis a oduÊvodneÏnõÂ zmeÏny
a identifikace prÏõÂslusÏneÂ cÏaÂsti dokumentu, kteraÂ byla
zmeÏneÏna.
(4) OrgaÂn verÏejneÂ spraÂvy v pruÊbeÏhu doby, kterou
informacÏnõÂ koncepce cÏasoveÏ pokryÂvaÂ, provaÂdõÂ zmeÏny
v informacÏnõÂ koncepci tak, aby byl vzÏdy zachovaÂn soulad obsahu koncepce se skutecÏnyÂm stavem a aktuaÂlnõÂmi
pozÏadavky orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy.
§7
VyhodnocovaÂnõÂ dodrzÏovaÂnõÂ informacÏnõÂ koncepce
(1) OrgaÂn verÏejneÂ spraÂvy vyhodnocuje dodrzÏovaÂnõÂ informacÏnõÂ koncepce v souladu se zaÂsadami a postupy stanovenyÂmi podle § 2 odst. 1 põÂsm. g), stanovuje zaÂveÏry z vyhodnocenõÂ a prÏijõÂmaÂ opatrÏenõÂ k odstraneÏnõÂ zjisÏteÏnyÂch nedostatkuÊ; dodrzÏovaÂnõÂ informacÏnõÂ
koncepce vyhodnocuje nejmeÂneÏ jednou za 24 meÏsõÂcuÊ.
(2) O pruÊbeÏhu vyhodnocovaÂnõÂ, zaÂveÏrech a opatrÏenõÂch prÏijatyÂch na zaÂkladeÏ poznatkuÊ z vyhodnocenõÂ porÏizuje orgaÂn verÏejneÂ spraÂvy zaÂpis o vyhodnocenõÂ.

CÏaÂstka 172

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 529 / 2006

§8
ZaÂsady a postupy pro porÏizovaÂnõÂ a vytvaÂrÏenõÂ
informacÏnõÂch systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy
(1) OrgaÂn verÏejneÂ spraÂvy v informacÏnõÂ koncepci
uvede, jakeÂ zaÂsady a postupy uplatnÏuje prÏed porÏõÂzenõÂm
nebo vytvorÏenõÂm informacÏnõÂch systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy
podle § 2 odst. 3 põÂsm. a), a to vzÏdy zaÂsady a postupy
pro
a) definovaÂnõÂ potrÏeby informacÏnõÂho systeÂmu verÏejneÂ
spraÂvy, kteryÂ maÂ byÂt porÏõÂzen nebo vytvorÏen, a analyÂzu zdrojuÊ pro jeho porÏõÂzenõÂ nebo vytvorÏenõÂ,
vcÏetneÏ ocÏekaÂvaneÂ financÏnõÂ naÂrocÏnosti,
b) analyÂzu vyÂchozõÂho stavu,
c) stanovenõÂ cõÂloveÂho stavu informacÏnõÂho systeÂmu
verÏejneÂ spraÂvy,
d) stanovenõÂ kvalitativnõÂch pozÏadavkuÊ a pozÏadavkuÊ
na zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti,
e) analyÂzu duÊsledkuÊ, ktereÂ porÏõÂzenõÂ nebo vytvorÏenõÂ
informacÏnõÂho systeÂmu verÏejneÂ spraÂvy muÊzÏe vyvolat.
(2) Pokud orgaÂn verÏejneÂ spraÂvy hodlaÂ v souladu
se svyÂmi dlouhodobyÂmi cõÂli porÏizovat informacÏnõÂ systeÂmy verÏejneÂ spraÂvy od dodavatele, v informacÏnõÂ koncepci uvede
a) jakou dokumentaci a jakaÂ opraÂvneÏnõÂ nezbytnaÂ pro
provaÂdeÏnõÂ uÂdrzÏby a zmeÏn v informacÏnõÂm systeÂmu
verÏejneÂ spraÂvy je nutneÂ v raÂmci dodaÂvek vyzÏadovat, a to i s ohledem na to, zda spraÂvce informacÏnõÂho systeÂmu verÏejneÂ spraÂvy hodlaÂ prÏõÂpadneÂ
zmeÏny v tomto systeÂmu nebo odstranÏovaÂnõÂ poruch provaÂdeÏt vlastnõÂmi silami,
b) jakeÂ pozÏadavky na projektoveÂ rÏõÂzenõÂ uplatnÏuje
u dodavatele,
c) pozÏadavky na testovaÂnõÂ informacÏnõÂho systeÂmu verÏejneÂ spraÂvy a akceptaci dodaÂvky prÏed jejõÂm prÏevzetõÂm od dodavatele.
(3) Pokud orgaÂn verÏejneÂ spraÂvy hodlaÂ v souladu
se svyÂmi dlouhodobyÂmi cõÂli vytvaÂrÏet informacÏnõÂ systeÂmy verÏejneÂ spraÂvy prostrÏednictvõÂm svyÂch zameÏstnancuÊ, v informacÏnõÂ koncepci uvede naÂlezÏitosti dokumentovaÂnõÂ procesuÊ tohoto vytvaÂrÏenõÂ.
(4) Pokud orgaÂn verÏejneÂ spraÂvy uplatnÏuje prÏi vytvaÂrÏenõÂ informacÏnõÂho systeÂmu verÏejneÂ spraÂvy projektoveÂ rÏõÂzenõÂ, v informacÏnõÂ koncepci uvede zaÂsady projektoveÂho rÏõÂzenõÂ s vyuzÏitõÂm cÏeskeÂ technickeÂ normy,
kteraÂ stanovõÂ projektoveÂ postupy1).

§9
ZaÂsady a postupy pro provozovaÂnõÂ informacÏnõÂch
systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy
(1) OrgaÂn verÏejneÂ spraÂvy v informacÏnõÂ koncepci
uvede, jakeÂ zaÂsady a postupy uplatnÏuje prÏi provozovaÂnõÂ informacÏnõÂch systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy podle § 2
odst. 3 põÂsm. b), a to vzÏdy zaÂsady a postupy pro
a) zajisÏteÏnõÂ provozu a uÂdrzÏby informacÏnõÂch systeÂmuÊ
verÏejneÂ spraÂvy, a to vcÏetneÏ vytvaÂrÏenõÂ a uÂdrzÏby provoznõÂ dokumentace a vyhodnocovaÂnõÂ jejõÂho dodrzÏovaÂnõÂ,
b) rÏõÂzenõÂ zmeÏn v informacÏnõÂch systeÂmech verÏejneÂ
spraÂvy,
c) rÏõÂzeneÂ ukoncÏenõÂ cÏinnosti informacÏnõÂch systeÂmuÊ
verÏejneÂ spraÂvy.
(2) SoucÏaÂstõÂ postupuÊ podle odstavce 1 põÂsm. a) je
popis postupuÊ, jejichzÏ uplatneÏnõÂ zajistõÂ soulad provozovaÂnõÂ informacÏnõÂch systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy s informacÏnõÂ koncepcõÂ a provoznõÂ dokumentacõÂ, a to vzÏdy
popis postupuÊ pro vyhodnocovaÂnõÂ tohoto souladu. ZaÂrovenÏ se stanovõÂ povinnosti jednotlivyÂch zameÏstnancuÊ
nebo jinyÂch fyzickyÂch osob ve vztahu k uvedenyÂm
cÏinnostem.
Ï õÂzenõÂm zmeÏn podle odstavce 1 põÂsm. b) se
(3) R
rozumõÂ zajisÏteÏnõÂ cÏinnostõÂ prÏi rÏõÂzenõÂ procesu navrhovaÂnõÂ
a schvalovaÂnõÂ zmeÏn v informacÏnõÂm systeÂmu verÏejneÂ
Ï õÂspraÂvy a prÏi rÏõÂzenõÂ procesu realizace teÏchto zmeÏn. R
zenõÂ zmeÏn musõÂ byÂt vzÏdy dokumentovaÂno.
(4) V souvislosti s rÏõÂzenõÂm zmeÏn podle odstavce 1
põÂsm. b) orgaÂn verÏejneÂ spraÂvy v informacÏnõÂ koncepci
stanovõÂ rozsah cÏinnostõÂ, ktereÂ lze provaÂdeÏt vyÂhradneÏ
v raÂmci provaÂdeÏnõÂ zmeÏn podle odstavce 1 põÂsm. b)
a ktereÂ lze provaÂdeÏt v raÂmci uÂdrzÏby informacÏnõÂho syÂ drzÏbou se rozumõÂ provaÂdeÏnõÂ
steÂmu verÏejneÂ spraÂvy. U
cÏinnostõÂ, ktereÂ vedou k zachovaÂnõÂ funkcõÂ informacÏnõÂho
systeÂmu verÏejneÂ spraÂvy v pozÏadovaneÂm a nezmeÏneÏneÂm
stavu, a zmeÏnou kvalitativnõÂ zmeÏna informacÏnõÂho systeÂmu verÏejneÂ spraÂvy, a to vzÏdy zmeÏna funkcÏnosti nebo
datoveÂho rozhranõÂ.
(5) SoucÏaÂstõÂ postupuÊ v souvislosti s rÏõÂzenõÂm zmeÏn
podle odstavce 1 põÂsm. b) je vzÏdy
a) definovaÂnõÂ potrÏeby zmeÏn v informacÏnõÂm systeÂmu
verÏejneÂ spraÂvy,
b) analyÂza vyÂchozõÂho stavu pro rozvoj informacÏnõÂho
systeÂmu verÏejneÂ spraÂvy,
c) stanovenõÂ cõÂloveÂho stavu informacÏnõÂho systeÂmu
verÏejneÂ spraÂvy,
d) stanovenõÂ kvalitativnõÂch pozÏadavkuÊ a pozÏadavkuÊ
na zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti vztahujõÂcõÂch se k cõÂloveÂmu
stavu informacÏnõÂho systeÂmu verÏejneÂ spraÂvy,

) NaprÏõÂklad CÏSN ISO/IEC 15288 SysteÂmoveÂ inzÏenyÂrstvõÂ ± Procesy zÏivotnõÂho cyklu systeÂmu.
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e) naÂvrh transformace z vyÂchozõÂho stavu do cõÂloveÂho
stavu informacÏnõÂho systeÂmu verÏejneÂ spraÂvy,
f) analyÂza duÊsledkuÊ, ktereÂ zmeÏna muÊzÏe vyvolat,
g) promõÂtnutõÂ zmeÏn do provoznõÂ dokumentace.
(6) OrgaÂn verÏejneÂ spraÂvy v souvislosti s rÏõÂzenyÂm
ukoncÏenõÂm cÏinnosti informacÏnõÂch systeÂmuÊ verÏejneÂ
spraÂvy podle odstavce 1 põÂsm. c) v informacÏnõÂ koncepci stanovõÂ zaÂsady a postupy prÏi definovaÂnõÂ potrÏeby
ukoncÏenõÂ cÏinnosti informacÏnõÂho systeÂmu verÏejneÂ
spraÂvy.
(7) DrÏõÂve, nezÏ je ukoncÏena cÏinnost informacÏnõÂho
systeÂmu verÏejneÂ spraÂvy a tento systeÂm je vyrÏazen z provozu, musõÂ byÂt v souladu s postupy stanovenyÂmi podle
odstavce 1 põÂsm. c) bezpecÏneÏ nalozÏeno s daty, kteraÂ
informacÏnõÂ systeÂm verÏejneÂ spraÂvy zpracovaÂvaÂ, a to
vcÏetneÏ nosicÏuÊ teÏchto dat, s cõÂlem zabraÂnit neopraÂvneÏneÂmu prÏõÂstupu k teÏmto datuÊm.
Â S T D RU HA
Â
CÏ A
PROVOZNIÂ DOKUMENTACE
§ 10
PozÏadavky na strukturu provoznõÂ dokumentace
(1) ProvoznõÂ dokumentaci informacÏnõÂho systeÂmu
verÏejneÂ spraÂvy tvorÏõÂ tyto dokumenty:
a) bezpecÏnostnõÂ dokumentace informacÏnõÂho systeÂmu
verÏejneÂ spraÂvy,
b) systeÂmovaÂ prÏõÂrucÏka,
c) uzÏivatelskaÂ prÏõÂrucÏka.
(2) BezpecÏnostnõÂ dokumentaci informacÏnõÂho systeÂmu verÏejneÂ spraÂvy podle odstavce 1 põÂsm. a) tvorÏõÂ
a) bezpecÏnostnõÂ politika informacÏnõÂho systeÂmu verÏejneÂ spraÂvy, a to vzÏdy pokud systeÂm maÂ vazby
s informacÏnõÂm systeÂmem verÏejneÂ spraÂvy jineÂho
spraÂvce nebo pokud orgaÂn verÏejneÂ spraÂvy nenõÂ
provozovatelem tohoto systeÂmu,
b) bezpecÏnostnõÂ smeÏrnice pro cÏinnost bezpecÏnostnõÂho spraÂvce systeÂmu.
(3) OrgaÂn verÏejneÂ spraÂvy muÊzÏe podle svyÂch potrÏeb, a to vzÏdy s ohledem na pocÏet uzÏivateluÊ, sloucÏit
dokumenty podle odstavce 1 do jednoho dokumentu.
(4) OrgaÂn verÏejneÂ spraÂvy muÊzÏe zpracovat jednu
provoznõÂ dokumentaci pro võÂce informacÏnõÂch systeÂmuÊ
verÏejneÂ spraÂvy, a to za prÏedpokladu, zÏe
a) zaÂsady a postupy pro provozovaÂnõÂ teÏchto systeÂmuÊ
jsou shodneÂ,
b) zÏaÂdnyÂ z dotcÏenyÂch informacÏnõÂch systeÂmuÊ verÏejneÂ
spraÂvy nemaÂ vazbu na informacÏnõÂ systeÂm jineÂho
spraÂvce,
c) praÂva na zaÂpis, zmeÏnu nebo vymazaÂnõÂ dat, kteraÂ
tyto systeÂmy zpracovaÂvajõÂ, jsou omezena na ko-
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necÏnyÂ pocÏet jmenoviteÏ urcÏenyÂch zameÏstnancuÊ
orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy.
(5) V prÏõÂpadech podle odstavce 4 musõÂ byÂt v provoznõÂ dokumentaci vyÂslovneÏ uvedeno, pro ktereÂ informacÏnõÂ systeÂmy verÏejneÂ spraÂvy je provoznõÂ dokumentace spolecÏnaÂ.
(6) ProvoznõÂ dokumentaci informacÏnõÂho systeÂmu
verÏejneÂ spraÂvy tvorÏõÂ i jineÂ dokumenty, pokud je jejich
zpracovaÂnõÂ a vyuzÏõÂvaÂnõÂ nezbytneÂ pro efektivnõÂ spraÂvu
informacÏnõÂho systeÂmu verÏejneÂ spraÂvy; to platõÂ vzÏdy pro
informacÏnõÂ systeÂmy verÏejneÂ spraÂvy, ktereÂ zpracovaÂvajõÂ
velkeÂ objemy dat nebo ktereÂ jsou vytvaÂrÏeny a provozovaÂny, vcÏetneÏ provaÂdeÏnõÂ zmeÏn v teÏchto systeÂmech, v souladu s cÏeskyÂmi technickyÂmi normami, ktereÂ zpracovaÂnõÂ
jinyÂch dokumentuÊ prÏedpoklaÂdajõÂ.
§ 11
PozÏadavky na obsah provoznõÂ dokumentace
(1) V provoznõÂ dokumentaci orgaÂn verÏejneÂ spraÂvy
uvaÂdõÂ aktuaÂlnõÂ stav informacÏnõÂho systeÂmu verÏejneÂ
spraÂvy popisem funkcÏnõÂch a technickyÂch vlastnostõÂ
kazÏdeÂho informacÏnõÂho systeÂmu verÏejneÂ spraÂvy, jehozÏ
je spraÂvcem, a to vcÏetneÏ organizacÏneÏ technickyÂch opatrÏenõÂ, kteraÂ zajisÏt'ujõÂ zachovaÂnõÂ teÏchto vlastnostõÂ.
(2) ProvoznõÂ dokumentace k informacÏnõÂmu systeÂmu verÏejneÂ spraÂvy musõÂ byÂt zpracovaÂna tak, aby odpovõÂdala zaÂsadaÂm a postupuÊm stanovenyÂm v informacÏnõÂ koncepci.
(3) BezpecÏnostnõÂ politika informacÏnõÂho systeÂmu
verÏejneÂ spraÂvy podle § 10 odst. 2 põÂsm. a) obsahuje
popis bezpecÏnostnõÂch opatrÏenõÂ, kteraÂ orgaÂn verÏejneÂ
spraÂvy uplatnÏuje prÏi zajisÏt'ovaÂnõÂ bezpecÏnosti tohoto
systeÂmu a kteraÂ odpovõÂdajõÂ pozÏadavkuÊm na bezpecÏnost
stanovenyÂm v informacÏnõÂ koncepci podle § 4 odst. 2.
(4) BezpecÏnostnõÂ smeÏrnice pro cÏinnost bezpecÏnostnõÂho spraÂvce systeÂmu podle § 10 odst. 2 põÂsm. b)
obsahuje podrobnyÂ popis bezpecÏnostnõÂch funkcõÂ, ktereÂ
bezpecÏnostnõÂ spraÂvce systeÂmu pouzÏõÂvaÂ pro provaÂdeÏnõÂ
urcÏenyÂch cÏinnostõÂ v informacÏnõÂm systeÂmu verÏejneÂ
spraÂvy, a naÂvod na pouzÏitõÂ teÏchto funkcõÂ.
(5) SysteÂmovaÂ prÏõÂrucÏka podle § 10 odst. 1
põÂsm. b) obsahuje
a) popis funkcõÂ, vcÏetneÏ bezpecÏnostnõÂch, ktereÂ pouzÏõÂvaÂ spraÂvce systeÂmu pro provaÂdeÏnõÂ urcÏenyÂch cÏinnostõÂ v informacÏnõÂm systeÂmu verÏejneÂ spraÂvy, a naÂvod na pouzÏitõÂ teÏchto funkcõÂ,
b) parametry kvality, ktereÂ vychaÂzejõÂ z pozÏadavkuÊ na
kvalitu podle § 3 odst. 2,
c) podrobnyÂ popis informacÏnõÂho systeÂmu verÏejneÂ
spraÂvy nebo odkaz na dokument, ve ktereÂm je
popis uveden a kteryÂ je spraÂvci systeÂmu dostupnyÂ,
d) popis jednotlivyÂch cÏinnostõÂ vykonaÂvanyÂch prÏi
spraÂveÏ informacÏnõÂho systeÂmu verÏejneÂ spraÂvy,
vcÏetneÏ cÏinnostõÂ definovanyÂch pro role podle § 12,
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urcÏenõÂ fyzickyÂch osob, ktereÂ tyto cÏinnosti vykonaÂvajõÂ, a opraÂvneÏnõÂ nezbytnyÂch pro vyÂkon teÏchto
cÏinnostõÂ,
e) definovaÂnõÂ uzÏivateluÊ nebo skupin uzÏivateluÊ a jejich
opraÂvneÏnõÂ a povinnosti prÏi vyuzÏõÂvaÂnõÂ informacÏnõÂho systeÂmu verÏejneÂ spraÂvy.
(6) UzÏivatelskaÂ prÏõÂrucÏka podle § 10 odst. 1
põÂsm. c) obsahuje
a) popis funkcõÂ, vcÏetneÏ bezpecÏnostnõÂch, ktereÂ pouzÏõÂvaÂ uzÏivatel pro svou cÏinnost v informacÏnõÂm systeÂmu verÏejneÂ spraÂvy, a naÂvod na pouzÏitõÂ teÏchto
funkcõÂ,
b) vymezenõÂ opraÂvneÏnõÂ a povinnostõÂ uzÏivateluÊ ve
vztahu k informacÏnõÂmu systeÂmu verÏejneÂ spraÂvy.
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zickaÂ osoba pouze v prÏõÂpadeÏ, zÏe se jednaÂ o informacÏnõÂ
systeÂm verÏejneÂ spraÂvy, kteryÂ nemaÂ vazby s informacÏnõÂm
systeÂmem verÏejneÂ spraÂvy jineÂho spraÂvce, a orgaÂn verÏejneÂ spraÂvy stanovil a uplatnÏuje odpovõÂdajõÂcõÂ bezpecÏnostnõÂ opatrÏenõÂ, kteraÂ vyloucÏõÂ rizika, kteraÂ by z vykonaÂvaÂnõÂ obou rolõÂ jednou fyzickou osobou mohla vyplyÂvat.
(3) Pokud roli spraÂvce systeÂmu podle odstavce 1
põÂsm. a) a soucÏasneÏ roli bezpecÏnostnõÂho spraÂvce systeÂmu podle odstavce 1 põÂsm. b) vykonaÂvaÂ jedna fyzickaÂ
osoba, muÊzÏe orgaÂn verÏejneÂ spraÂvy sloucÏit bezpecÏnostnõÂ
smeÏrnici pro cÏinnost bezpecÏnostnõÂho spraÂvce systeÂmu
podle § 10 odst. 2 põÂsm. b) se systeÂmovou prÏõÂrucÏkou
podle § 10 odst. 1 põÂsm. b).
§ 13
Rozsah provoznõÂ dokumentace prÏedklaÂdaneÂ prÏi
atestaci

§ 12
Role prÏi spraÂveÏ informacÏnõÂho systeÂmu verÏejneÂ
spraÂvy
(1) OrgaÂn verÏejneÂ spraÂvy definuje pro informacÏnõÂ
systeÂm verÏejneÂ spraÂvy vzÏdy roli
a) spraÂvce systeÂmu, kteryÂm je zameÏstnanec nebo jinaÂ
fyzickaÂ osoba, kteraÂ zajisÏt'uje rÏõÂzenõÂ provozu informacÏnõÂho systeÂmu verÏejneÂ spraÂvy,
b) bezpecÏnostnõÂho spraÂvce systeÂmu, kteryÂm je zameÏstnanec nebo jinaÂ fyzickaÂ osoba, kteraÂ zajisÏt'uje
kontrolu bezpecÏnosti informacÏnõÂho systeÂmu verÏejneÂ spraÂvy;
zaÂrovenÏ definuje pro kazÏdou roli souhrn urcÏenyÂch cÏinnostõÂ a potrÏebnyÂch opraÂvneÏnõÂ pro provaÂdeÏnõÂ teÏchto
cÏinnostõÂ v informacÏnõÂm systeÂmu verÏejneÂ spraÂvy.

OrgaÂn verÏejneÂ spraÂvy prÏedklaÂdaÂ prÏi atestaci bezpecÏnostnõÂ politiku informacÏnõÂho systeÂmu verÏejneÂ
spraÂvy, pokud je povinen ji zpracovat podle § 10
odst. 2 põÂsm. a).

(2) Roli spraÂvce systeÂmu a soucÏasneÏ roli bezpecÏnostnõÂho spraÂvce systeÂmu muÊzÏe vykonaÂvat jedna fy-

Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna
2007.

Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A
Â VEÏRECÏNEÂ USTANOVENIÂ
ZA
§ 14
UÂcÏinnost

Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.
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530
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 23. listopadu 2006
o postupech atestacÏnõÂch strÏedisek
prÏi posuzovaÂnõÂ dlouhodobeÂho rÏõÂzenõÂ informacÏnõÂch systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy
Ministerstvo informatiky stanovõÂ podle § 12
odst. 1 põÂsm. h) 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 postupy atestacÏnõÂch strÏedisek prÏi posuzovaÂnõÂ dlouhodobeÂho rÏõÂzenõÂ informacÏnõÂch
systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy podle § 6d odst. 1 põÂsm. b) zaÂkona.

b)
c)

d)

§2
PosuzovaÂnõÂ dlouhodobeÂho rÏõÂzenõÂ informacÏnõÂch
systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy sestaÂvaÂ ze dvou cÏaÂstõÂ, kteryÂmi
jsou
a) zkousÏka,
b) stanovenõÂ vyÂsledku zkousÏky.

e)

§3

f)

(1) AtestacÏnõÂ strÏedisko posuzuje dlouhodobeÂ rÏõÂzenõÂ informacÏnõÂch systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy na zaÂkladeÏ
dokumentuÊ, ktereÂ mu zÏadatel o atestaci (daÂle jen ¹zÏadatelª), se kteryÂm maÂ atestacÏnõÂ strÏedisko uzavrÏenou
smlouvu o provedenõÂ atestace, prÏedklaÂdaÂ k provedenõÂ
atestace; posuzovaÂnõÂ zahaÂjõÂ po prÏedlozÏenõÂ teÏchto dokumentuÊ.
(2) PosuzovanyÂmi dokumenty podle odstavce 1
jsou vzÏdy
a) informacÏnõÂ koncepce podle § 5a odst. 1 zaÂkona
a zaÂpis o vyhodnocenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu1),
b) provoznõÂ dokumentace podle § 5a odst. 2 zaÂkona
v rozsahu stanoveneÂm zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem1).
§4
ZkousÏka
AtestacÏnõÂ strÏedisko posuzuje v pruÊbeÏhu zkousÏky
a) uÂplnost informacÏnõÂ koncepce; atestacÏnõÂ strÏedisko

1

posuzuje, zda informacÏnõÂ koncepce maÂ stanovenyÂ
obsah1),
uÂplnost provoznõÂ dokumentace; atestacÏnõÂ strÏedisko posuzuje, zda provoznõÂ dokumentace maÂ stanovenyÂ obsah1),
srozumitelnost a prÏehlednost textu a jeho logickou konzistenci; atestacÏnõÂ strÏedisko posuzuje,
zda text informacÏnõÂ koncepce a provoznõÂ dokumentace je srozumitelnyÂ, zda je prÏehledneÏ usporÏaÂdaÂn a jeho vnitrÏnõÂ provaÂzanost,
kvalitu konkreÂtnõÂch rÏesÏenõÂ; atestacÏnõÂ strÏedisko posuzuje, zda postupy uvedeneÂ v informacÏnõÂ koncepci a bezpecÏnostnõÂ opatrÏenõÂ uvedenaÂ v provoznõÂ
dokumentaci jsou v souladu s beÏzÏneÏ uzÏõÂvanyÂmi
postupy a opatrÏenõÂmi,
vyhodnocovaÂnõÂ dodrzÏovaÂnõÂ informacÏnõÂ koncepce;
atestacÏnõÂ strÏedisko posuzuje, zda zÏadatel vyhodnocuje dodrzÏovaÂnõÂ informacÏnõÂ koncepce a stanovuje zaÂveÏry z vyhodnocovaÂnõÂ, a
prÏijõÂmaÂnõÂ opatrÏenõÂ k odstraneÏnõÂ nedostatkuÊ zjisÏteÏnyÂch prÏi vyhodnocovaÂnõÂ dodrzÏovaÂnõÂ informacÏnõÂ
koncepce1).
§5
ZaznamenaÂvaÂnõÂ uÂdajuÊ v pruÊbeÏhu zkousÏky

(1) AtestacÏnõÂ strÏedisko zaznamenaÂvaÂ uÂdaje o zjisÏteÏnõÂch, ke kteryÂm dospeÏlo v pruÊbeÏhu zkousÏky, do protokolu o provedeneÂ zkousÏce podle § 6d odst. 4 zaÂkona
(daÂle jen ¹protokolª).
(2) UÂdaje o zjisÏteÏnõÂch podle odstavce 1 atestacÏnõÂ
strÏedisko zaznamenaÂvaÂ do protokolu ve strukturovaneÂ
formeÏ, a to ke kazÏdeÂmu posuzovaneÂmu hledisku podle
§ 4; atestacÏnõÂ strÏedisko uvede v protokolu vyjaÂdrÏenõÂ
a) splneÏno,
b) splneÏno s vyÂhradou, nebo
c) nesplneÏno.
(3) V protokolu se uvaÂdõÂ
a) naÂzev a sõÂdlo nebo dorucÏovacõÂ adresa zÏadatele,
b) vyÂcÏet vsÏech dokumentuÊ, ktereÂ byly k posouzenõÂ

) VyhlaÂsÏka cÏ. 529/2006 Sb., o pozÏadavcõÂch na strukturu a obsah informacÏnõÂ koncepce a provoznõÂ dokumentace a o pozÏadavcõÂch na rÏõÂzenõÂ bezpecÏnosti a kvality informacÏnõÂch systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy (vyhlaÂsÏka o dlouhodobeÂm rÏõÂzenõÂ informacÏnõÂch
systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy).
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c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
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prÏedlozÏeny, vcÏetneÏ oznacÏenõÂ jejich verze, pocÏtu
stran a data jejich schvaÂlenõÂ zÏadatelem,
naÂzev a sõÂdlo atestacÏnõÂho strÏediska, ktereÂ provedlo
zkousÏku,
jmeÂno nebo jmeÂna a prÏõÂjmenõÂ fyzickeÂ osoby, kteraÂ
jmeÂnem atestacÏnõÂho strÏediska zkousÏku provedla,
nebo zameÏstnance atestacÏnõÂho strÏediska, kteryÂ rÏõÂdil provedenõÂ atestacÏnõÂ zkousÏky,
datum zahaÂjenõÂ zkousÏky a datum jejõÂho ukoncÏenõÂ,
datum provedenõÂ dalsÏõÂ zkousÏky,
popis pruÊbeÏhu zkousÏky,
zjisÏteÏnõÂ podle odstavcuÊ 1 a 2,
vyÂsledek provedeneÂ zkousÏky a jeho oduÊvodneÏnõÂ
podle § 6,
jmeÂno nebo jmeÂna a prÏõÂjmenõÂ zameÏstnance atestacÏnõÂho strÏediska, kteryÂ je opraÂvneÏn ke schvaÂlenõÂ
protokolu o provedeneÂ zkousÏce, jeho podpis a datum schvaÂlenõÂ protokolu.

(4) AtestacÏnõÂ strÏedisko uchovaÂvaÂ protokol a dokumentaci podle § 3 odst. 2 po dobu nejmeÂneÏ 10 let od
data vydaÂnõÂ atestu.
§6
Postup prÏi stanovenõÂ vyÂsledku zkousÏky
(1) Na zaÂkladeÏ zjisÏteÏnõÂ ucÏineÏnyÂch prÏi posuzovaÂnõÂ
atestacÏnõÂ strÏedisko stanovõÂ vyÂsledek zkousÏky. AtestacÏnõÂ
strÏedisko stanovõÂ celkovyÂ vyÂsledek zkousÏky, kteryÂ charakterizuje zjisÏteÏnõÂ, kteraÂ byla v pruÊbeÏhu zkousÏky ucÏineÏna.
(2) VyÂsledek zkousÏky ¹splnÏujeª stanovõÂ atestacÏnõÂ
strÏedisko v prÏõÂpadeÏ, zÏe v pruÊbeÏhu posuzovaÂnõÂ podle § 4
neshledalo zÏaÂdneÂ nedostatky nebo zÏadatel zjisÏteÏneÂ nedostatky v pruÊbeÏhu posuzovaÂnõÂ odstranil.
(3) VyÂsledek zkousÏky ¹splnÏuje s vyÂhradouª stanovõÂ atestacÏnõÂ strÏedisko v prÏõÂpadeÏ, zÏe v pruÊbeÏhu posuzovaÂnõÂ podle § 4 shledalo nesplneÏnõÂ pozÏadavku
a) na srozumitelnost a prÏehlednost textu a jeho logickou konzistenci podle § 4 põÂsm. c), nebo
b) na kvalitu konkreÂtnõÂch rÏesÏenõÂ podle § 4 põÂsm. d),
prÏicÏemzÏ zÏadatel zjisÏteÏneÂ nedostatky podle põÂsmen a)
a b) v pruÊbeÏhu posuzovaÂnõÂ neodstranil; vyÂsledek
zkousÏky ¹splnÏuje s vyÂhradouª je podmõÂneÏn splneÏnõÂm
pozÏadavkuÊ na uÂplnost informacÏnõÂ koncepce podle § 4
põÂsm. a), na uÂplnost provoznõÂ dokumentace podle § 4
põÂsm. b), na vyhodnocovaÂnõÂ dodrzÏovaÂnõÂ informacÏnõÂ
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koncepce a stanovovaÂnõÂ zaÂveÏruÊ z vyhodnocovaÂnõÂ podle
§ 4 põÂsm. e) a na prÏijõÂmaÂnõÂ opatrÏenõÂ k odstraneÏnõÂ nedostatkuÊ zjisÏteÏnyÂch prÏi vyhodnocovaÂnõÂ informacÏnõÂ koncepce podle § 4 põÂsm. f).
(4) VyÂsledek zkousÏky ¹nesplnÏujeª stanovõÂ atestacÏnõÂ strÏedisko v prÏõÂpadeÏ, zÏe v pruÊbeÏhu posuzovaÂnõÂ
podle § 4 shledalo nesplneÏnõÂ pozÏadavku, prÏicÏemzÏ zÏadatel zjisÏteÏneÂ nedostatky v pruÊbeÏhu posuzovaÂnõÂ neodstranil,
a) na uÂplnost informacÏnõÂ koncepce podle § 4
põÂsm. a),
b) na uÂplnost provoznõÂ dokumentace podle § 4
põÂsm. b),
c) na vyhodnocovaÂnõÂ dodrzÏovaÂnõÂ informacÏnõÂ koncepce a na stanovovaÂnõÂ zaÂveÏruÊ z vyhodnocovaÂnõÂ
podle § 4 põÂsm. e),
d) na prÏijõÂmaÂnõÂ opatrÏenõÂ k odstraneÏnõÂ nedostatkuÊ
zjisÏteÏnyÂch prÏi vyhodnocovaÂnõÂ informacÏnõÂ koncepce podle § 4 põÂsm. f), nebo
e) na srozumitelnost a prÏehlednost textu a jeho logickou konzistenci podle § 4 põÂsm. c) v takoveÂm
rozsahu, zÏe zjisÏteÏneÂ nedostatky braÂnõÂ uplatneÏnõÂ
informacÏnõÂ koncepce.
(5) V oduÊvodneÏnõÂ vyÂsledku zkousÏky atestacÏnõÂ
strÏedisko uvede
a) k vyÂsledku zkousÏky ¹splnÏujeª konstatovaÂnõÂ, zÏe
v pruÊbeÏhu posuzovaÂnõÂ neshledalo zÏaÂdneÂ nedostatky nebo zÏadatel zjisÏteÏneÂ nedostatky odstranil,
a popis odstraneÏnyÂch nedostatkuÊ,
b) k vyÂsledku zkousÏky ¹splnÏuje s vyÂhradouª nebo
¹nesplnÏujeª popis zjisÏteÏnyÂch nedostatkuÊ, jejich
prÏedpoklaÂdanyÂ vliv na dlouhodobeÂ rÏõÂzenõÂ informacÏnõÂch systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy, a je-li vyÂsledek
zkousÏky ¹splnÏuje s vyÂhradouª, uÂdaj, ktereÂ zjisÏteÏneÂ
nedostatky zÏadatel v pruÊbeÏhu posuzovaÂnõÂ odstranil, pokud tak zÏadatel v pruÊbeÏhu posuzovaÂnõÂ ucÏinil.
(6) Pokud orgaÂn verÏejneÂ spraÂvy v informacÏnõÂ
koncepci stanovõÂ, zÏe je tato koncepce vydaÂna na dobu
kratsÏõÂ nezÏ 5 let, atestacÏnõÂ strÏedisko stanovõÂ datum dalsÏõÂ
zkousÏky podle § 5 odst. 3 põÂsm. f) v souladu s dobou,
na kterou je informacÏnõÂ koncepce vydaÂna.
§7
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna
2007.

Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.
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519 305 207, objednaÂvky-knihkupci ± 516 205 161, 519 305 161, faxoveÂ objednaÂvky ± 519 321 417, e-mail ± sbirky@moraviapress.cz, zelenaÂ linka ±
800 100 314. InternetovaÂ prodejna: www.sbirkyzakonu.cz ± DrobnyÂ prodej ± BenesÏov: OldrÏich HAAGER, Masarykovo naÂm. 231; Brno:
Ing. JirÏõÂ Hrazdil, VranovskaÂ 16, SEVT, a. s., CÏeskaÂ 14; CÏeskeÂ BudeÏjovice: SEVT, a. s., CÏeskaÂ 3, tel.: 387 432 244; Hradec KraÂloveÂ: TECHNOR,
Wonkova 432; Cheb: EFREX, s.r.o., Karlova 31; Chomutov: DDD KnihkupectvõÂ ± AntikvariaÂt, RuskaÂ 85; KadanÏ: KniharÏstvõÂ ± PrÏibõÂkovaÂ, J. SÏvermy 14;
Klatovy: Krameriovo knihkupectvõÂ, naÂm. MõÂru 169; Liberec: PodjesÏteÏdskeÂ knihkupectvõÂ, MoskevskaÂ 28; LitomeÏrÏice: Jaroslav TvrdõÂk, LidickaÂ 69, tel.:
416 732 135, fax: 416 734 875; Most: KnihkupectvõÂ ¹U Knihomilaª, Ing. Romana KopkovaÂ, MoskevskaÂ 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o.,
Denisova cÏ. 2, ZdeneÏk Chumchal ± KnihkupectvõÂ Tycho, OstruzÏnickaÂ 3, KnihkupectvõÂ SEVT, a. s., OstruzÏnickaÂ 10; Ostrava: LIBREX, NaÂdrazÏnõÂ 14,
Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. KucÏerÏõÂk, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., trÏõÂda MõÂru 65;
PlzenÏ: TYPOS, a. s., UÂslavskaÂ 2, EDICUM, Vojanova 45, TechnickeÂ normy, LaÂbkova pav. cÏ. 5, VydavatelstvõÂ a naklad. AlesÏ CÏeneÏk, naÂm. CÏeskyÂch
bratrÏõÂ 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na PorÏõÂcÏõÂ 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., VaÂclavskeÂ naÂm. 41; Praha 2: ANAG,
spol. s r. o., naÂm. MõÂru 9 (NaÂrodnõÂ duÊm); Praha 4: SEVT, a. s., JihlavskaÂ 405; Praha 5: SEVT, a. s., E. PesÏkoveÂ 14; Praha 6: PPP ± StanÏkovaÂ Isabela,
PusÏkinovo naÂm. 17; Praha 7: MONITOR CZ, s.r. o., V haÂji 6, tel.: 272735 797; Praha 8: JASIPA, Zenklova 60, SpecializovanaÂ prodejna SbõÂrky zaÂkonuÊ,
SokolovskaÂ 35, tel.: 224 813 548; Praha 9: AbonentnõÂ tiskovyÂ servis-Ing. Urban, JabloneckaÂ 362, po ± paÂ 7 ± 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz; Praha 10: BMSS START, s. r. o., VinohradskaÂ 190; PrÏerov: OdborneÂ knihkupectvõÂ, BartosÏova 9, Jana HonkovaÂ ± YAHO ± i ±
centrum, KomenskeÂho 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. BorovskeÂho 22, tel.: 352 303 402; SÏumperk: KnihkupectvõÂ D & G, HlavnõÂ trÏ. 23;
TaÂbor: Milada SÏimonovaÂ ± EMU, BudeÏjovickaÂ 928; Teplice: KnihkupectvõÂ L & N, Masarykova 15; UÂstõÂ nad Labem: PNS Grosso s. r. o., HavõÂrÏskaÂ 327,
tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplnÏovaÂnõÂ SbõÂrek zaÂkonuÊ vcÏetneÏ dopravy zdarma, tel.+fax:
475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; ZaÂbrÏeh: Mgr. Ivana PatkovaÂ, ZÏizÏkova 45; ZÏatec: Prodejna U Pivovaru, ZÏizÏkovo
naÂm. 76, JindrÏich ProchaÂzka, BezdeÏkov 89 ± Vazby SbõÂrek, tel.: 415 712 904. DistribucÏnõÂ podmõÂnky prÏedplatneÂho: jednotliveÂ cÏaÂstky jsou expedovaÂny
neprodleneÏ po dodaÂnõÂ z tiskaÂrny. ObjednaÂvky noveÂho prÏedplatneÂho jsou vyrÏizovaÂny do 15 dnuÊ a pravidelneÂ dodaÂvky jsou zahajovaÂny od nejblizÏsÏõÂ
cÏaÂstky po oveÏrÏenõÂ uÂhrady prÏedplatneÂho nebo jeho zaÂlohy. CÏaÂstky vysÏleÂ v dobeÏ od zaevidovaÂnõÂ prÏedplatneÂho do jeho uÂhrady jsou doposõÂlaÂny
jednoraÂzoveÏ. ZmeÏny adres a pocÏtu odebõÂranyÂch vyÂtiskuÊ jsou provaÂdeÏny do 15 dnuÊ. Reklamace: informace na tel. cÏõÂslech 516 205 207, 519 305 207.
V põÂsemneÂm styku vzÏdy uvaÂdeÏjte ICÏO (praÂvnickaÂ osoba), rodneÂ cÏõÂslo (fyzickaÂ osoba). PodaÂvaÂnõÂ novinovyÂch zaÂsilek povoleno CÏeskou posÏtou, s. p.,
Ï editelstvõÂ v BrneÏ cÏ. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
OdsÏteÏpnyÂ zaÂvod JizÏnõÂ Morava R

