
KUCHAŘKA
Zajištění přístupu na základní registry

Michal Zámečník, OIT



Jak zajistit  soulad se Zákonem o právu na digitální služby

Registrační číslo projektu: NPO_UHK_MSMT-16601/2022



Jak snadné z pohledu uživatele

Podání přihlášky na VVŠ:

responzivní webová aplikace

nebo

mobilní aplikace



Vnější – zákony, vyhlášky, nařízení EU

• Pokuty
• Trestní odpovědnost
• Zákaz podávat projekty a granty

Vnitřní

• Poučení se z pandemie SARS-CoV-2 
• Být atraktivní vysokou školou
• Být konkurenceschopný a budování značky

Motivace z pohledu instituce



▪ Závazná legislativa k dané problematice je definována 

▪ Zákonem č. 261/2021 Sb. (DEPO), kterým se mění některé zákony (168 předpisů) v souvislosti s další elektronizací postupů 
orgánů veřejné moci, 

▪ Zákonem č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby (Digitální ústava), 

▪ Zákonem č. 192/2016 Sb., o základních registrech, 

▪ Zákonem č. 365/2000 Sb., Zákon o informačních systémech veřejné správy,

▪ Vyhláškou č. 315/2021 Sb. o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci, 

▪ nařízením eIDAS, eIDAS2 a Zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a 
související změnový Zákon č. 98/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 

▪ Zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě,

▪ Zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a především prováděcí vyhlášky, tj. vyhlášky č. 82/2018 Sb., o 
bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v 
oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), Network and Information Security 
NIS, NIS2, 

▪ Vyhláškou č. 360/2020 Sb., o významných informačních systémech (VIS) a jejich určujících kritériích.

▪ ...

VVŠ = Orgán veřejné moci



Vysokých škol se týkají zejména tyto právní normy:

• přehled = https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/legislativa

• zákon č. 111/1998 Sb. "Zákon o vysokých školách" - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111 a jeho novely

• vyhláška č. 343/2002 Sb. "Vyhláška o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách" -https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-343

a novela ttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-276

• nařízení vlády č. 274/2016 "Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství" - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-274

• vyhláška č. 275/2016 Sb. "Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství" - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-275

• vyhláška č. 276/2016 Sb. "Vyhláška o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol" - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-276

• vyhláška č. 277/2016 Sb. "Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami" - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-277

• vyhláška č. 278/2016 Sb. "Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace"   

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-278

• zákon č. 188/2020 Sb. "Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů„

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-188

• zákon č. 67/2022 Sb. "Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace„

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-67

• zákon č. 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-326

• …

VVŠ má odevzdávat jinému orgánu data
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• Vysoké školy musí umožnit digitální úkony do 1. 2. 2025.

• Legislativa v oblasti digitalizace vysokého školství je spletitá a přináší 
více otázek než odpovědí.

• Aplikace zákona o informačních systémech veřejné správy na vysoké 
školy je nejasná.

• Při výkonu působnosti musí vysoké školy uživatele elektronicky 
identifikovat.

Digitální úkony v prostředí vysokých škol



Identifikační prostředky umožňující zaručené prokazovaní totožnosti při 
přihlašování k online službám

8% 92%



Memorandum s Bankovní identitou, a.s.

Příklady využití BankID na VVŠ:
• pro ztotožnění při podání elektronické přihlášky ke studiu,
• při podpisu elektronických smluv s uživatelem 

(v rámci této služby je v ceně pro uživatele zaručený elektronický podpis),
• pro ztotožnění při zřízení uživatelského konta, případně při zapomenutí hesla.

50% sleva na IDENTFY PLUS – 25,-Kč/aktivní uživatel/rok
50% sleva na smluvní poplatek do 1. 12. 2022

92%
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CRP 18+ DEPO
Analýza výchozího stavu, 

popis práva na digitální služby, 
vypořádání otázek VVŠ

FR Cesnetu
Bezpečné připojení do Základních registrů

NPO SC C3
Realizace propojení 

agentových IS

Finální produktNastavení spotřebičůNávod



• CRP 18+ DEPO – analytický projekt jehož výstupy jsou

Aktuální stav analýz DEPO z pohledu VVŠ

Právo na digitální služby na VVŠ – Tomáš Kotouč - ZČU
https://tk.zcu.cz/IS_STAG_Pravo_na_digitalni_sluzby_Manazerske_shrnuti_VIDEO.mp4

Vypořádání otázek VVŠ

• FR Cesnetu projekt s názvem Připojení k centrálnímu místu služeb 
řeší připojování sítí VVŠ

Varianty a způsob připojení k Centrálnímu místu služeb (CMS) prostřednictvím Krajských sítí, Územních 
odborů Policie ČR, Akademické sítě CESNET nebo Finančních úřadů (síť GFŘ).

• NPO SC C3 – Realizace propojení agendových IS 
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https://ucnmuni.sharepoint.com/:w:/t/DEPOnaVV/ERlSqprcq39CjymxBswS8GEBX9CcAIP8qAWxJ3wdpXRXfA?rtime=wehSIYqW2kg
https://tk.zcu.cz/IS_STAG_Pravo_na_digitalni_sluzby_Manazerske_shrnuti_VIDEO.mp4
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/ap/x-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fucnmuni-my.sharepoint.com%2F%3Ax%3A%2Fg%2Fpersonal%2F42218_muni_cz%2FEVsv_Rmcbm5EqDWoDsbax8EBKePYjPqtIhBqztsR4TjT_w%3Fe%3DVFTdQD&data=05%7C01%7Cmichal.zamecnik%40uhk.cz%7Cd55815ea1d4e4daa850608dac167f353%7Cafbb4e09565248179335cd1413fac95a%7C1%7C0%7C638034949466224383%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ed6FfQ0SM6RhdpfvAhQFaZ7stLoanxA9TxsVXxc51bI%3D&reserved=0
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Odbor hlavního architekta eGovernmentu



Děkuji za pozornost, prostor pro dotazy.


