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1

Úvod

Dokument obsahuje metodická pravidla pro definici údajů vedených v agendě v rámci
procesu ohlášení a registrace agendy dle zákona č. 111/2009 Sb.
Navržená metodika se vztahuje na ohlášení agend, které obsahují definici údajů
vedených v agendě. Ne všechny agendy ohlášené v RPP budou tuto část obsahovat.
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2 Základní principy
1. Definice údajů vedených v agendě je strukturovaný přepis ustanovení právních
předpisu, které vymezují množinu údajů a které vznikají nebo jsou využívány při
výkonu dané agendy.
2. Seznam údajů vedených v agendě v RPP je evidence údajů z hlediska právního
vymezení, nikoli z hlediska technické implementace v agentových informačních
systémech.
3. Seznam údajů vedených v agendě se využívá při definici oprávnění k údajům
agend při sdílení dat mezi jednotlivými agendami prostřednictvím referenčního
rozhraní.
4. Vzhledem k charakteru informací, které jsou při výkonu agendy tvořeny a
využívány, může být míra detailu definovaných údajů vedených v agendě u
jednotlivých agend rozlišná.
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3 Základní pojmy
3.1

Objekt vedený v agendě

Objekt vedený v agendě je věc (ve fyzickém i abstraktním významu) o které se v agendě
vedou informace, které vznikají nebo jsou využívány při výkonu agendy.
Např: motorové vozidlo, střelná zbraň, technická prohlídka motorového vozidla, stavební
povolení, …

3.2

Subjekt vedený v agendě

Subjekt vedený v agendě je účastník procesů probíhajících při výkonu agendy, kterému
vzniká právo nebo povinnost. O subjektu se v agendě vedou údaje potřebné pro jeho
identifikaci a rozhodnutí o jeho právu a povinnosti.
Např: obyvatel (osoba vedena v evidenci obyvatel), cizinec (fyzická osoba, která není
státním občanem České republiky, včetně občana Evropské unie), autorizovaný
inspektor, provozovatel vozidla, řidič, zkušební komisař, …

3.3

Údaj vedený v agendě

Údaj vedený v agendě je informace vztahující se k objektu nebo subjektu, která vzniká
nebo je využívána při výkonu agendy.

3.4

Kód objektu/subjektu

Atribut popisující objekt/subjekt vedený v agendě.
Kód objektu/subjektu je jednoznačný identifikátor objektu/subjektu údajů, který je
unikátní v rámci celého RPP.
Kód objektu/subjektu je automaticky generován aplikací, pokud bude kód jednou
přiřazen objektu/subjektu nelze ho již v budoucnu přiřadit znovu a to ani pokud bude
původní objekt/subjekt zrušen.
Kód objektu/subjektu je tvořen dvojicí čísel oddělených znakem „-“
AAAA-OOOO
Kde:
AAAA = číselná část kódu Agendy, v rámci které je objekt/subjekt definován (pro
A115 je to 115)
OOOO = jednoznačný číselný identifikátor objektu/subjektu v rámci agendy
Př. První objekt definovaný v agendě A115 bude mít kód 115-1

3.5

Název objektu/subjektu

Atribut popisující objekt/subjekt vedený v agendě.
Název objektu/subjektu je textové označení objektu/subjektu jednoznačné v rámci dané
agendy.
Název objektu/subjektu definuje uživatel při popisu údajů vedených v agendě.
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3.6

Popis objektu/subjektu

Atribut popisující objekt/subjekt vedený v agendě.
Popis objektu/subjektu je slovní popis věcného významu objektu/subjektu.
Popis objektu/subjektu definuje uživatel při popisu údajů vedených v agendě.

3.7

Ustanovení právního předpisu definující objekt/subjekt

Atribut popisující objekt/subjekt vedený v agendě.
Ustanovení právního předpisu definující objekt/subjekt je odkaz na ustanovení právních
předpisů, ve kterých je definován objekt/subjekt.
Ustanovení právního předpisu definující objekt/subjekt definuje uživatel při popisu údajů
vedených v agendě.

3.8

Kód údaje

Atribut popisující údaj vedený v agendě.
Kód údaje je jednoznačný identifikátor údaje, který je unikátní v rámci celého RPP.
Kód údaje je automaticky generován aplikací, pokud bude kód jednou přiřazen údaji
nelze ho již v budoucnu přiřadit znovu a to ani pokud bude původní údaj zrušen.
Kód údaje objektu/subjektu je tvořen trojicí čísel oddělených znakem „-“
AAAA-OOOO-UUUU
Kde:
AAAA = číselná část kódu Agendy, v rámci které je objekt definován (pro A115 je
to 115)
OOOO = jednoznačný číselný identifikátor objektu v rámci agendy
UUUU = jednoznačný číselný identifikátor údaje v rámci objektu
Př. První údaj definovaný v agendě A115 pro pátý subjekt bude mít kód 115-5-1

3.9

Název údaje

Atribut popisující údaj vedený v agendě.
Název údaje je textové označení údaje jednoznačné v rámci objektu/subjektu vedeného
agendou.
Název údaje definuje uživatel při popisu údajů vedených v agendě.

3.10 Popis údaje
Atribut popisující údaj vedený v agendě.
Popis údaje je slovní popis věcného významu údaje.
Popis údaje definuje uživatel při popisu údajů vedených v agendě.

3.11 Ustanovení právního předpisu definující údaj
Atribut popisující údaj vedený v agendě.
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Ustanovení právního předpisu definující údaj je odkaz na ustanovení právních předpisů,
ve kterých je definován údaj.
Ustanovení právního předpisu definující údaj definuje uživatel při popisu údajů vedených
v agendě.

3.12 Typ oprávnění
Informace o typu oprávnění pro využívání údaje v rámci definice oprávnění k údajům
vedených v agendě.
Jsou definovány tyto typy oprávnění:
R – čtení, uživatel má právo číst aktuální hodnotu údaje
Rh – čtení včetně historických, uživatel má právo číst aktuální a historické
hodnoty údaje
Rn – čtení včetně notifikací změn, uživatel má právo číst aktuální hodnotu údaje a
informace zda došlo ke změně údaje (změnové notifikace)
Rhn - čtení včetně historie a notifikace změn, uživatel má právo číst aktuální a
historické hodnoty údaje a informace zda došlo ke změně údaje (změnové
notifikace).
W – zápis, uživatel má právo pro zápis, změny a zrušení údaje a na všechny
varianty čtení údaje.
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4 Jak určit objekty a subjekty
Při vymezení objektů a subjektů, o kterých se v agendě vedou údaje, se vychází z textu
právního předpisu a dalších podkladů (prováděcí vyhlášky, metodické pokyny,
Dokumentace k AIS, …), podle kterých se agenda vykonává. Při vymezení je vhodné
postupovat takto:
1. Vytvořit výčet údajů, které při výkonu agendy vznikají nebo se při výkonu agendy
využívají.
2. U vytvořeného výčtu údajů sloučit údaje do skupin, které spolu věcně souvisí.
3. Jednotlivé skupiny údajů označit odpovídajícím názvem.
4. Pro každou skupinu určit zda se jedná o objekt nebo subjekt podle definice
objektu a subjektu v kap. 3 dokumentu. Jako pomůcku lze použít toto pravidlo:
Převažují-li v dané skupině údajů údaje, které charakterizují osobu vedenou
v ROB nebo ROS nebo jinou fyzickou či právnickou osobu, jedná se o subjekt.
Převažují-li v dané skupině údajů údaje, které charakterizují věc (ve fyzickém i
abstraktním významu), jedná se o objekt.
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5 Vymezení údajů agendy
Vymezení údajů je souhrn činností vedoucí k vymezení (definicí) všech údajů vedených v
agendě při ohlášení agendy.
Tento krok se provádí u agendy, která údaje bude poskytovat dalším agendám.
Výstupem je definice údajů vedených v agendě.

5.1

Zajišťuje

Ohlašovatel agendy

5.2

Popis

Cílem definice údajů vedených v agendě je popis subjektů a objektů, o kterých jsou
v agendě vedeny údaje a popis těchto údajů.
Při definici údajů se vychází z textu právních předpisů, které vymezují danou agendu.
Nejprve se stanoví objekty a subjekty o kterých se v agendě vedou údaje. Pokud se
v agendě definují údaje vedené agendou, musí být pro agendu stanoven alespoň jeden
subjekt nebo objekt.
Pro každý objekt/subjekt se vyplní požadované atributy:
•

Název – Textové označení objektu/subjektu. Název musí být jednoznačný v rámci
dané agendy. Název by měl být co nejkratší, ale měl by dostatečně vystihovat
jeho význam.
Povinný atribut, kontroluje se jeho vyplnění a jednoznačnost v rámci agendy.

•

Popis – Slovní charakteristika daného objektu/subjektu, která upřesňuje jeho
význam a obsah.
Povinný atribut, kontroluje se jeho vyplnění.

•

Ustanovení právního předpisu – strukturovaný odkaz na ustanovení právního
předpisu, která obsahují vymezení objektu/subjektu nebo definují jeho existenci
v agendě.
Povinný atribut, kontroluje se jeho vyplnění.

Následně se pro definované objekty/subjekty stanoví údaje, které se k danému
objektu/subjektu v agendě vedou.
Pro každý údaj se vyplní požadované atributy:
•

Název – Textové označení údaje. Název musí byt jednoznačný v rámci
objektu/subjektu ke kterému je údaj přiřazen. Název by měl být co nejkratší, ale
měl by dostatečně vystihovat jeho význam.
Povinný atribut, kontroluje se jeho vyplnění a jednoznačnost v rámci agendy.

•

Popis – Slovní charakteristika daného údaje, která upřesňuje jeho význam a
obsah.
Povinný atribut, kontroluje se jeho vyplnění.

•

Ustanovení právního předpisu – strukturovaný odkaz na ustanovení právního
předpisu, která obsahují vymezení údaje nebo definují jeho existenci v agendě.
Povinný atribut, kontroluje se jeho vyplnění (minimálně jedno ustanovení právního
předpisu).
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Na závěr definice údajů vedených v agendě jsou definovaným objektům/subjektům
přiděleny kódy. Přidělení kódu se provádí automaticky při odeslání ohlášení agendy
k registraci MV.

5.3

Doporučení

1) Vedle textů právních předpisů, které vymezují danou agendu, je vhodné zohlednit i
další podklady, které se vztahují k popisu údajů vedených v agendě:
• Prováděcí předpisy
• Metodické pokyny
• Praktické zkušenosti s prací s údaji agendy.
2) Počet objektu/subjektu definovaných agendou záleží
zpracovávaných v agendě a na jejich logických vazbách.

na

rozsahu

informací

3) Při definici údajů doporučujeme zohlednit vzájemnou vazbu údajů. V případě, že
zákon definuje několik údajů, které však jsou spolu svázané tak, že jeden údaj bez
druhého postrádá význam, je možné je definovat jako jeden údaj vedený v agendě.
Např. pokud zákon definuje, že se vedou záznamy o přístupech, které obsahují:
a) kód agendy, uživatelské jméno oprávněné osoby vykonávající agendu a označení
subjektu pro jehož účel se údaje poskytují,
b) den, měsíc, rok a čas zpracování,
c) agendový identifikátor fyzické osoby pro obyvatele, jehož údaje jsou poskytovány,
nebo jiný údaj, který je pro vyhledání tohoto obyvatele rozhodující, přičemž
vyhledání příslušného obyvatele se uskuteční prostřednictvím dalších obyvatel, pro
něž je rozhodující údaj společný,
d) důvod a konkrétní účel přístupu do informačního systému,
je vhodnější definovat údaj „záznam o přístupech“ než definovat jednotlivé údaje
tohoto záznamu.
4) Při definici údajů doporučujeme zohlednit variantnost definice údaje v zákonu. Pokud
zákon definuje několik údajů, které vyjadřují variantní podobu informace, přičemž
představují tu samou informaci, je možné je definovat jako jeden údaj vedený v
agendě.
Např. pokud zákon definuje, že se vede místo a okres narození a u občana, který se
narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil; uvedené místo a okres narození
na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního
prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a
nemovitostí, je vhodnější definovat údaj „místo narození“ než definovat jednotlivé
alternativní údaje.
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