
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. 
náměstek ministra vnitra pro řízení 

sekce legislativy a státní správy 
pověřený řízením sekce veřejné správy 

 
JUDr. Jaroslav Strouhal 

náměstek ministra vnitra pro řízení 
sekce informačních a komunikačních technologií 

 
 

      Praha          . listopadu 2018 
      Č. j. MV-127891-1/SC-2018  

Počet listů: 3+rozdělovník 1/11 
      Přílohy: 1/12  

 
 
Vážený pane vedoucí kanceláře prezidenta republiky, 
vážená paní náměstkyně / vážený pane náměstku, 
vážená veřejná ochránkyně práv, 
vážený pane guvernére, 
vážená paní předsedkyně / vážený pane předsedo, 
vážená paní prezidentko komory / vážený pane prezidente komory, 
vážená paní ředitelko / vážený pane řediteli, 
vážená paní starostko / vážený pane starosto, 
vážená paní tajemnice / vážený pane tajemníku, 
 
 
 obracíme se na Vás v záležitosti využívání údajů ze základních registrů 
prováděné prostřednictvím Vámi spravovaných informačních systémů.  
 
 Orgán veřejné moci je oprávněn využívat údaje ze základních registrů v rozsahu, 
v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle jiných právních předpisů. V případě 
využívání osobních údajů je v těchto předpisech zakotven oprávněný subjekt, kterému 
jsou údaje poskytovány, účel poskytnutí a vymezen rozsah poskytovaných údajů. Právní 



předpis rovněž stanoví, že z poskytovaných údajů lze použít vždy jen takové údaje, které 
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Tato oprávnění jsou evidována v základním 
registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých 
práv a povinností (dále jen „registr práv a povinností“). Využívání údajů Vámi 
spravovanými informačními systémy je možné za předpokladu, že je realizováno 
v agendě, činnostní roli a subjektem, pro které existuje oprávnění přístupu k údajům 
základních registrů právě v registru práv a povinností. 
 
 Z několikaměsíčního sledování a vyhodnocování provozních údajů lze vyvodit, že 
ne všechny orgány veřejné moci realizují využívání údajů v agendě nebo činnostní roli, 
která jim přísluší. Neoprávněná volání, pohybující se v řádech miliónů, která jsou 
zamítána, v konečném důsledku velmi zatěžují informační systém základních registrů. 
 
 V souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů), dále se závěry kontroly Úřadu pro ochranu 
osobních údajů, jíž předmětem bylo dodržování povinností správce osobních údajů 
stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
v registru obyvatel se zaměřením na zabezpečení zpracovávaných osobních údajů, jakož 
i s ohledem na povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, přistoupilo Ministerstvo 
vnitra ke zpřísnění kontrol a podmínek při využívání osobních údajů ze základních 
registrů, případně dalších informačních systémů. 
 
 V první fázi je nezbytné zajistit kontrolu nastavení identifikačních položek 
ve volání eGON služeb1 Vámi spravovaných informačních systémů, které přistupují 
k údajům základních registrů tak, aby odpovídaly zákonnému oprávnění, jež je 
definované v matici oprávnění v registru práv a povinností. V tomto ohledu bude 
zapotřebí, abyste zajistili se svými IT pracovníky či dodavateli, kteří toto nastavení 
zabezpečují, aby sami, případně s jednotlivými zástupci agend, pro jejichž činnost 
dochází k využívání údajů ze základních registrů, provedli revizi správnosti vyplněných 
parametrů. Pro provedení této kontroly vytvořilo Ministerstvo vnitra manuál, který je 
přílohou tohoto dopisu. Kontrolu je třeba provést nejpozději do 28. února 2019. 
Po tomto datu budou přijata technická opatření, která v případě chybně nastavených 
informačních systémů omezí využívání referenčních údajů.  Po provedení kontroly je  
nutné o jejím uskutečnění podat zprávu prostřednictvím systému „Registrační autorita 
základních registrů“ (podrobný návod je uveden v přiloženém materiálu) a v součinnosti 

                                                            
1 Služby poskytující přímo referenční údaje ze základních registrů i služby poskytující zprostředkované 
údaje z jiných registrovaných AIS. Služby jsou publikované na vnějším rozhraní systému základních 
registrů. Katalog eGON služeb v aktuální verzi je dostupný na linku http://www.szrcr.cz/vyvojari.  

http://www.szrcr.cz/vyvojari


s pracovníky Správy základních registrů ověřit správnost nastavení Vašich informačních 
systémů v produkčním prostředí. 

 
 Druhou, velmi zásadní věcí ve využívání osobních údajů z Vaší strany, je povinné 
vyplňování požadovaných údajů (tzv. seznam údajů). Ministerstvo vnitra s účinností 
od 1. července 2019 přestane poskytovat a priori plný rozsah údajů podle 
oprávnění, pokud nebyl na počátku při dotazu služby rozsah požadovaných údajů 
vymezen. Jedná se o významné organizačně technické opatření, které má zabránit 
nesprávnému či neoprávněnému zpracování údajů. Každý orgán veřejné moci musí 
posoudit a sám nastavit rozsah využívaných údajů podle konkrétního účelu. Seznam 
služeb, kterých se uvedené opatření dotkne, bude dostupný závěrem roku 2018. Více 
informací naleznou Vaši IT pracovníci, případně dodavatelé v příloženém materiálu. 
 
 Jsme si vědomi, že uvedené změny se neobejdou mnohdy bez podstatných zásahů 
do nastavení Vašich informačních systémů. Nicméně, jak již bylo uvedeno v úvodu, tyto 
změny souvisí především se zabezpečením ochrany osobních údajů, a ve většině případů 
již měly být na straně informačních systémů implementovány. Věříme, že je i ve Vašem 
zájmu, aby nastavení Vašich informačních systémů bylo v maximální míře v souladu 
s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, čímž se sníží riziko podnětů ze stran 
obyvatel na pochybné, nadměrné či neoprávněné využití jejich osobních údajů 
zaměstnanci Vašeho úřadu, případně zabrání uložení vysokých sankcí. 
 
 S pozdravem 
 
  
 
 
 
         JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.                                                     JUDr. Jaroslav Strouhal
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odesláno podle rozdělovníku  
 



 
 Rozdělovník  

Vážená paní 
Mgr. Světlana Ptáčníková 
ředitelka 
Archiv bezpečnostních složek 
 
Vážený pan 
JUDr. Vladimír Jirousek 
předseda 
Česká advokátní komora 
 
Vážený pan 
Ing. Erik Geuss Ph.D. 
ředitel 
Česká inspekce životního prostředí 
 
Vážený pan 
Ing. Pavel Křeček  
předseda představenstva 
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
 
Vážený pan 
Ing. Jiří Rusnok 
guvernér 
Česká národní banka 
 
Vážený pan 
Ing. Mojmír Bezecný 
ústřední ředitel 
Česká obchodní inspekce 
 
Vážený pan 
JUDr. Petr Vaněk, Ph.D. 
generální ředitel 
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 
 
Vážený pan 
Mgr. František Boháček 
pověřen zastupováním ústředního ředitele 
Česká správa sociálního zabezpečení 
 
Vážený pan 
Ing. Petr Dvořák, MBA 
generální ředitel 
Česká televize 
 



Vážený pan 
Ing. Martin Štemberka, Ph.D. 
předseda 
Český báňský úřad 
 
Vážený pan 
Mgr. René Zavoral 
generální ředitel 
Český rozhlas 
 
Vážený pan 
Ing. Marek Rojíček, Ph.D. 
předseda 
Český statistický úřad 
 
Vážený pan 
Ing. Mgr. Jaromír Novák 
předseda rady 
Český telekomunikační úřad 
 
Vážený pan 
Ing. Milan Kukla 
předseda 
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 
 
Vážený pan 
Ing. Karel Večeře 
předseda 
Český úřad zeměměřický a katastrální 
 
Vážený pan 
Ing. Jiří Kolář, Ph.D. 
ředitel 
Drážní úřad 
 
Vážený pan 
JUDr. PhDr. Vratislav Košťál 
předseda rady 
Energetický regulační úřad 
 
Vážený pan 
JUDr. Vladimír Plášil, LL.M. 
prezident 
Exekutorská komora České republiky 
 
 
 
 



Vážený pan 
Ing. Martin Janeček 
generální ředitel 
Generální finanční ředitelství 
 
Vážený pan 
brig. gen. Mgr. Milan Poulíček 
generální ředitel 
Generální ředitelství cel 
 
Vážený pan 
plk. Ing. Miloslav Svatoš 
ředitel 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 
 
Vážená paní 
Mgr. Monika Nedelková 
finanční arbitr 
Kancelář finančního arbitra 
 
Vážený pan 
Ing. Vratislav Mynář 
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky 
Kancelář prezidenta republiky 
 
Vážená paní 
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. 
veřejný ochránce práv 
Kancelář veřejného ochránce práv 
 
Vážená paní 
Ing. Petra Pospíšilová 
prezidentka 
Komora daňových poradců České Republiky 
 
Vážený pan 
Mgr. Jakub Kopřiva 
náměstek pro řízení sekce legislativně právní 
Ministerstvo dopravy 
 
Vážený pan 
Mgr. Ondřej Landa 
náměstek pro řízení sekce Právní a majetek státu 
Ministerstvo financí 
 
 
 
 



Vážený pan 
JUDr. Ing. Petr Bejček 
státní tajemník 
Ministerstvo financí 
 
Vážená paní 
JUDr. Petra Smolíková 
náměstkyně pro řízení sekce legislativní a mezinárodních vztahů 
Ministerstvo kultury 
    
Vážený pan 
Ing. René Schreier, MBA 
náměstek pro řízení sekce ekonomické a provozní 
Ministerstvo kultury 
 
Vážená paní 
JUDr. Alena Netolická 
náměstkyně pro řízení sekce právní  
Ministerstvo obrany 
 
Vážený pan 
Ing. Pavel Beran 
náměstek pro řízení sekce ekonomické 
Ministerstvo obrany 
 
Vážený pan 
Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 
náměstek pro řízení sekce legislativy 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 
Vážený pan 
Mgr. Tomáš Martinec 
náměstek člena vlády 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 
Vážená paní 
Ing. Zdeňka Pikešová, MPA 
Státní tajemnice 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
 
Vážený pan 
Bc. Václav Nebeský 
náměstek člena vlády 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
 
 
 
 



Vážený pan 
Ing. Jiří Havlíček, MBA 
náměstek sekce legislativní a provozní 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 
Vážený pan 
Ing. Ivan Pilný 
náměstek člena vlády 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 
Vážený pan 
Mgr. Michal Franěk 
náměstek sekce justiční a legislativní 
Ministerstvo spravedlnosti 
 
Vážený pan 
Ing. Miroslav Zábranský 
náměstek sekce ekonomické 
Ministerstvo spravedlnosti 
 
Vážená paní 
Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. 
náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 
Vážený pan 
JUDr. Radek Policar 
náměstek pro legislativu a právo 
Ministerstvo zdravotnictví 
  
Vážený pan  
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. 
náměstek pro zdravotní péči 
Ministerstvo zdravotnictví 
 
Vážený pan 
Ing. Jiří Havlíček 
náměstek pro řízení sekce ekonomické a právní 
Ministerstvo zemědělství 
  
Vážený pan 
Mgr. Jan Sixta 
státní tajemník 
Ministerstvo zemědělství 
 
 
 
 



Vážený pan 
Ing. Vladimír František Mana, LL. M.  
náměstek pro řízení sekce státní správy 
Ministerstvo životního prostředí 
 
Vážený pan 
Ing. Jan Landa 
státní tajemník 
Ministerstvo životního prostředí 
 
Vážený pan 
genmjr. Bc. Jiří Lang 
ředitel 
Národní bezpečnostní úřad 
 
Vážená paní 
Ing. arch. Naděžda Goryczková 
generální ředitelka 
Národní památkový ústav 
 
Vážený pan 
Ing. Miloslav Kala 
prezident 
Nejvyšší kontrolní úřad 
 
Vážený pan 
Ing. Radovan Kouřil 
generální ředitel 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
 
Vážená paní 
PhDr. Andrea Matoušková 
ředitelka 
Probační a mediační služba 
 
Vážená paní 
Ing. Jana Davídková 
předsedkyně 
Puncovní úřad 
 
Vážený pan 
Bc. Ivan Krejčí 
předseda Rady 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
 
 
 
 



Vážený pan 
Ing. Michal Symerský 
předseda 
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava 
 
Vážený pan 
Ing. Antonín Klimša, MBA 
výkonný ředitel 
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 
 
Vážený pan 
Ing. Pavel Švagr, CSc. 
předseda 
Správa státních hmotných rezerv 
 
Vážený pan 
Ing. Pavel Gebauer 
ústřední ředitel 
Státní energetická inspekce 
 
Vážený pan 
Ing. Petr Valdman 
ředitel 
Státní fond životního prostředí České republiky 
 
Vážená paní 
Mgr. Klára Němcová 
ředitelka 
Státní plavební správa 
 
Vážený pan 
Ing. Martin Vrba 
ředitel sekce řízení ústředí 
Státní pozemkový úřad 
 
Vážený pan 
Mgr. Ing. Rudolf Hahn 
generální inspektor 
Státní úřad inspekce práce 
 
Vážená paní 
Ing. Dana Drábová, Ph.D. 
předsedkyně 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
 
 
 
 



Vážená paní 
Mgr. Irena Storová, MHA 
ředitelka 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
 
Vážený pan 
MVDr. Zbyněk Semerád 
ústřední ředitel 
Státní veterinární správa 
 
Vážený pan 
Ing. Martin Klanica 
ústřední ředitel 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
 
Vážený pan 
Ing. Šebestyán Martin, MBA 
generální ředitel 
Státní zemědělský intervenční fond 
 
Vážená paní 
PhDr. Kateřina Sadílková, MBA 
generální ředitelka 
Úřad práce České republiky 
 
Vážený pan 
Ing. David Jágr 
ředitel sekce správní a bezpečnostní 
Úřad pro civilní letectví 
 
Vážený pan 
Mgr. Vojtěch Weis 
předseda 
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 
 
Vážený pan 
Ing. Petr Rafaj 
předseda 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Vážená paní 
JUDr. Ivana Janů 
předsedkyně 
Úřad pro ochranu osobních údajů 

 

 



Vážený pan 
Mgr. Viktor Pokorný 
předseda 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

Vážená paní 
Mgr. Ing. Kateřina Arajmu 
generální ředitelka 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Vážený pan 
Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, Ph.D.  
předseda 
Úřad průmyslového vlastnictví 

Vážený pan 
MVDr. Jiří Bureš 
ředitel 
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 

Vážený pan 
Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 
ředitel 
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

Vážený pan 
JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c. 
předseda 
Ústavní soud 

Vážený pan 
Ing. Daniel Jurečka 
ředitel 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

Vážený pan 
genmjr. PhDr. Petr Dohnal 
generální ředitel 
Vězeňská služba České republiky 

Vážený pan 
Ing. Josef Diessl 
generální ředitel 
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 

Vážený pan 
Ing. Zdeněk Kabátek 
ředitel 
Všeobecná zdravotní pojišťovna české republiky 



Vážená paní 
Ing. Darina Ulmanová, MBA 
ředitelka 
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

Vážený pan 
MUDr. David Kostka, MBA 
generální ředitel 
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 

Vážená paní 
Ing. Zdena Javornická 
pověřena řízením Magistrátu hlavního města Prahy 
Magistrát hlavního města Prahy 

Vážený pan 
JUDr. Milan Kučera, Ph.D. 
ředitel 
Krajský úřad Jihočeského kraje 

Vážený pan 
JUDr. Roman Heinz, Ph.D. 
ředitel 
Krajský úřad Jihomoravského kraje 

Vážená paní 
Mgr. Martina Vránová 
ředitelka 
Krajský úřad Karlovarského kraje 

Vážená paní 
JUDr. Ivana Křečková 
ředitelka 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Vážený pan 
Mgr. René Havlík 
ředitel 
Krajský úřad Libereckého kraje 

Vážený pan 
Ing. Tomáš Kotyza 
ředitel 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

Vážený pan 
Ing. Lubomír Baláš 
ředitel 
Krajský úřad Olomouckého kraje 



Vážený pan 
Ing. Jaroslav Folprecht 
ředitel 
Krajský úřad Pardubického kraje 

Vážený pan 
Mgr. Jiří Leščinský 
ředitel 
Krajský úřad Plzeňského kraje 

Vážený pan 
JUDr. Jiří Holub 
ředitel 
Krajský úřad Středočeského kraje 

Vážený pan 
Ing. Milan Zemaník 
ředitel 
Krajský úřad Ústeckého kraje 

Vážený pan 
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c. 
ředitel  
Krajský úřad Kraje Vysočina 

Vážený pan 
Ing. Milan Štábl, MBA 
ředitel 
Krajský úřad Zlínského kraje 

 
Všem starostkám/starostům 
obecních úřadů, ve kterých není funkce tajemníka zřízena, jež jsou správci informačního 
systému připojeného k systému základních registrů 
 
Všem tajemníkům 
magistrátů měst, městských a obecních úřadů a úřadů městských částí hlavního města 
Prahy, jež jsou správci informačního systému připojeného k systému základních registrů 
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