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Referenční rozhrani
( zákon 365/2000 Sb)
Referenčním, sdíleným a bezpečným rozhraním
informačních systémů veřejné správy (dále jen "referenční
rozhraní") souhrn právních, technických, organizačních a
jiných opatření vytvářejících jednotné integrační prostředí
informačních systémů veřejné správy, které poskytuje kvalitní
soustavu společných služeb informačních systémů veřejné
správy, včetně služeb výměny oprávněně vyžadovaných
informací mezi jednotlivými informačními systémy, a to i se
systémy mimo Českou republiku;

Referenční rozhrani
( zákon 365/2000 sb)
• Základní charakteristiky do roku 2012
– Nadčasová definice
– Ve skutečnosti pouze specifikováno jako datové rozhraní
– Sdílení evidovaných datových prvků rozmanitými způsoby
One to One
– Žádná další pravidla a poskytované služby

ISZR
( zákon 111/2009 Sb)
Informačním systémem základních registrů informační
systém veřejné správy, který je součástí referenčního,
sdíleného a bezpečného rozhraní informačních systémů
54
veřejné správy ) (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, správa oprávnění přístupu k
datům a další činnosti podle tohoto zákona,

ISZR
( zákon 111/2009 Sb)
• Základní charakteristiky od roku 2012
– ISZR je součástí referenčního rozhraní
– ISZR realizuje první množinu služeb pro poskytování a
využívání referenčních a agendových údajů mezi AISy (služby
ZR, kompozitní služby a služby FAIS)
– Služby pro přístup k údajům ZR a editorů ZR
– Oprávnění pro přístup definováno zákony (111/2009 Sb a
227/2009 Sb)
– Tisíce AISu využívajících služby ISZR pro aktualizaci svých
údajů

ISSS (dříve eGSB)
( ST 447/2019 novelizující zákon 111/2009 Sb)
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

ISSS (dříve eGSB)
( ST 447/2019 novelizující zákon 111/2009 Sb)
§5
(1) Orgán veřejné moci využívá údaje vedené v základním registru nebo agendovém informačním
systému v rozsahu potřebném k provedení úkonu orgánu veřejné moci a v rámci výčtu údajů
zpřístupněných orgánu veřejné moci pro výkon agendy, v jejímž rámci je úkon orgánu veřejné
moci prováděný a pro jejíž výkon je orgán veřejné moci registrovaný.
(2) Orgán veřejné moci využívá údaje vedené v základním registru nebo údaje vedené
v agendovém informačním systému, které nejsou ve tvaru předcházejícím současný stav, aniž by
ověřoval jejich správnost. Od osob, po kterých je jiným právním předpisem požadováno doložení
údajů vedených v základním registru nebo agendovém informačním systému, je orgán veřejné
moci oprávněn požadovat poskytnutí takových údajů pouze, pokud
a) nejsou obsaženy ve výčtu údajů zpřístupněných orgánu veřejné moci pro výkon agendy,
b) jsou označeny jako nesprávné,
c) vznikne oprávněná pochybnost o správnosti údaje, nebo
d) jsou nezbytné pro bezpečnostní řízení podle jiného právního předpisu2).

ISSS (dříve eGSB)
( ST 447/2019 novelizující zákon 111/2009 Sb)
§5
(3) Orgán veřejné moci využívá údaje vedené v agendovém informačním systému, které jsou
vedeny jako referenční údaje v základním registru, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím
současný stav.
(4) V případě, že orgán veřejné moci, který není editorem údaje vedeného v základním registru
nebo agendovém informačního systému, při své činnosti zjistí nesoulad údaje vedeného v
základním registru nebo agendovém informačním systému se skutečným stavem, anebo vznikneli u něj oprávněná pochybnost o správnosti údaje, uvědomí o tom neprodleně editora daného
údaje.
(5) Orgán veřejné moci využívá údaje vedené v základním registru nebo údaje do základního
registru zapisuje prostřednictvím agendového informačního systému; jeho přístup k údajům
vedeným v základním registru je zajišťován službami informačního systému základních registrů.
Orgán veřejné moci využívá údaje vedené v agendovém informačním systému prostřednictvím
služeb tohoto agendového informačního systému; není-li orgán veřejné moci současně správcem
tohoto agendového informačního systému, je jeho přístup k údajům zajišťován službami
informačního systému sdílené služby. Orgán veřejné moci zapisuje údaje do agendového
informačního systému prostřednictvím služeb tohoto agendového informačního systému.

Zpřístupnění údajů
( ST 447/2019 novelizující zákon 111/2009 Sb)
§ 51a
(1) Správce agendového informačního systému může určit, že údaj vedený v agendovém
informačním systému je údajem, který lze zpřístupnit pro výkon jiné agendy, než pro kterou je
agendový informační systém spravován.
(2) Správce agendového informačního systému může postupovat podle odstavce 1, jestliže
a) se jedná o údaj, který je do agendového informačního systému zapsán na základě jiné
skutečnosti, než je zpřístupnění údaje prostřednictvím referenčního rozhraní,
b) má možnost spolehlivě ověřit správnost údaje nebo jde o údaj, pro který právní předpis
stanoví, že se má za to, že je správný a úplný, a
c) Ministerstvo vnitra zaujalo při posuzování podle odstavce 3 kladné stanovisko.
(3) Ministerstvo vnitra posoudí na žádost správce agendového informačního systému, zda jsou
splněny podmínky podle odstavce 2 písm. b).
(4) Vláda může uložit správci agendového informačního systému, který je jí podřízen, aby vytvořil
podmínky podle odstavce 2 písm. b) a postupoval podle odstavce 1.

ISSS (dříve eGSB)
( ST 447/2019 novelizující zákon 111/2009 Sb)
• Základní charakteristiky po roce 2019
– ISSS je spolu s ISZR součástí referenčního rozhraní
– ISSS realizuje standardní množinu služeb pro poskytování a
využívání agendových údajů ze zdrojových do cílových AISů ve
vazbě na referenční údaje ze ZR
– Oprávnění pro přístup definováno v registraci agendy zdrojové
i cílové v RPP
– Definováno “dohadovací“ řízení pro případné spory o rozsahu
sdílených údajů mezi správci zdrojové a cílové agendy
– První klientský AIS zpřístupňující poskytované údaje je Portál
občan

Dotazy ?

