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ČÁST PRVNÍ
PRÁVO NA DIGITÁLNÍ SLUŽBY

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje právo fyzických a právnických osob
na poskytnutí digitálních služeb orgány veřejné moci při
výkonu jejich působnosti, právo fyzických a právnických
osob činit digitální úkony, povinnost orgánů veřejné moci
poskytovat digitální služby a přijímat digitální úkony a
některá další práva a povinnosti související s poskytováním
digitálních služeb.

ZÁKON č. 12/2020
o právu na digitální služby a o změně některých 

zákonů



§ 2
Vymezení pojmů

(1) Uživatelem služby je fyzická osoba nebo právnická osoba,
kterým je poskytována digitální služba nebo které činí digitální úkon,
a které při poskytování digitální služby nebo při činění digitálního
úkonu nemají postavení orgánu veřejné moci.
(2) Digitální službou je úkon vykonávaný orgánem veřejné moci vůči
uživateli služby v rámci agendy a vedený v katalogu služeb jako
úkon v elektronické podobě; za digitální službu se považuje i úkon
vykonávaný vůči uživateli služby kontaktním místem veřejné
správy1) v rámci agendy.
(3) Digitálním úkonem je úkon vykonávaný uživatelem služby vůči
orgánu veřejné moci v rámci agendy a vedený v katalogu služeb
jako úkon v elektronické podobě.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-12


(4) Katalogem služeb je část údajů vedená v základním
registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních
uživatelů údajů a některých práv a povinností (dále jen
„registr práv a povinností“), které se týkají úkonů orgánů
veřejné moci vykonávaných v rámci agendy vůči
subjektům, které přitom nemají postavení orgánů veřejné
moci, a úkonů subjektů, které při jejich vykonávání nemají
postavení orgánů veřejné moci, vůči orgánům veřejné
moci.

KATALOG SLUŽEB



§ 4
Právo činit digitální úkon

(1) Uživatel služby má právo činit digitální úkon vůči orgánu
veřejné moci prostřednictvím
a) své datové schránky2),
b) kontaktního místa veřejné správy v případě digitálního
úkonu, o kterém tak stanoví prováděcí právní předpis,
c) sítě elektronických komunikací dokumentem podepsaným
uznávaným elektronickým podpisem3) nebo opatřeným
uznávanou elektronickou pečetí4) za podmínek stanovených
jinými zákony,
d) informačního systému veřejné správy umožňujícího
prokázání totožnosti uživatele služby s využitím elektronické
identifikace5), autorizaci digitálního úkonu uživatelem služby
a zpětné prokázání projevu vůle uživatele služby učinit
digitální úkon, nebo
e) jiného způsobu, pokud tak stanoví právní předpis.
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(2) Nestanoví-li zákon výslovně závaznou podobu úkonu vůči
orgánu veřejné moci, má uživatel služby právo činit úkon jako

digitální úkon.

(3) Orgány veřejné moci zveřejňují prostřednictvím

Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) elektronické

formuláře, které po prokázání totožnosti uživatele služby s

využitím elektronické identifikace zajistí automatizované
doplnění údajů nezbytných pro poskytnutí digitální služby
vedených v základním registru nebo agendovém
informačním systému, které jsou orgánu veřejné moci
zpřístupněné pro výkon agendy, nebo využívaných
orgánem veřejné moci na základě souhlasu uživatele
služby. Formát, strukturu a obsah formuláře stanoví orgán
veřejné moci zveřejněním. Nezveřejní-li orgán veřejné moci

elektronický formulář, má uživatel služby právo učinit digitální

úkon podle své volby v jakémkoli výstupním datovém formátu

podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu6).
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§ 5 - Právo na osvědčení digitálního úkonu

§ 6 - Právo na nahrazení úředně ověřeného podpisu
nebo uznávaného elektronického podpisu

§ 7 - Právo na využívání údajů

§ 8 - Právo na zápis práva, povinnosti nebo právní
skutečnosti

§ 9 - Právo na prokázání právní skutečnosti

§ 10 - Právo na zápis kontaktního údaje

§ 11 - Právo na informace v souvislosti s 
poskytováním digitálních služeb
§ 12 - Právo na elektronickou identifikaci a autentizaci

§ 13 - Právo na technologickou neutralitu
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§ 4b
Digitální technická mapa kraje

(1) Digitální technická mapa je vedena pro území kraje. Správcem
digitální technické mapy kraje je krajský úřad v přenesené
působnosti.
(2) Digitální technická mapa kraje je zdrojem informací, které slouží
zejména pro účely územního plánování, přípravy, umisťování,
povolování a provádění staveb, poskytování informací o životním
prostředí podle zákona o právu na informace o životním prostředí a
poskytování údajů o fyzické infrastruktuře podle zákona o
opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí
elektronických komunikací.
(3) Digitální technická mapa kraje má veřejnou a neveřejnou část.
Prováděcí právní předpis stanoví, které údaje digitální technické
mapy kraje jsou veřejné a neveřejné.

ZÁKON č. 47/2020
NOVELA ZÁKONA O ZEMĚMĚŘIČSTVÍ



4) Obsah digitální technické mapy kraje tvoří údaje o
a) druzích, umístění, průběhu a vlastnostech objektů a
zařízení dopravní a technické infrastruktury včetně údajů o
jejich ochranných a bezpečnostních pásmech a údajů o
záměrech na provedení změn dopravní a technické
infrastruktury v území,
b) umístění, průběhu a vlastnostech vybraných stavebních a
technických objektů a zařízení a vybraných přírodních
objektů na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním, které
charakterizují základní prostorové uspořádání území.
(5) Součástí údajů podle odstavce 4 jsou i údaje o
vlastnících, správcích, provozovatelích a editorech objektů a
zařízení. Podrobné vymezení obsahu digitální technické
mapy kraje včetně způsobu a rozsahu vedení údajů o
vlastnících, správcích, provozovatelích a editorech podle
věty první a včetně vymezení objektů, zařízení a záměrů
podle odstavce 4 stanoví prováděcí právní předpis.



(7) Údaje do digitální technické mapy kraje zapisuje editor. Editor odpovídá
za správnost, úplnost a aktuálnost zapisovaných údajů13), a to v rámci
charakteristik přesnosti stanovených prováděcím předpisem. Editorem údajů
podle odstavce 4 písm. a) je vlastník technické a dopravní infrastruktury; tuto
povinnost za něj může splnit provozovatel nebo správce technické a
dopravní infrastruktury. Editorem údajů podle odstavce 4 písm. b) je správce
digitální technické mapy kraje. Editor může na základě písemné dohody
zajistit plnění své editorské povinnosti prostřednictvím jiné osoby; tím není
dotčena odpovědnost editora podle věty druhé.
(8) Dojde-li ke změně údajů podle odstavce 4 písm. a), editor bezodkladně
změnu zapíše prostřednictvím jednotného rozhraní podle § 4d odst. 3 písm.
b) do digitální technické mapy kraje. Dojde-li ke změně údajů podle odstavce
4 písm. b), editor zapíše změnu bezodkladně poté, co mu budou předány
podklady pro její zápis.
(9) Po dokončení stavby, kterou vzniká, mění se nebo zaniká objekt nebo
zařízení podle odstavce 4 písm. b), předá stavebník14) prostřednictvím
jednotného rozhraní podle § 4d odst. 3 písm. b) správci digitální technické
mapy kraje údaje o tomto objektu nebo zařízení. Přitom zodpovídá za
správnost, úplnost a aktuálnost předaných údajů.
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(3) Informační systém digitální mapy veřejné správy

zajišťuje zejména

a) jednotné rozhraní pro zobrazení katastrální mapy,

ortofotomapy a digitálních technických map krajů; krajské

úřady poskytují k tomu nezbytnou součinnost,

b) jednotné rozhraní pro předávání údajů k aktualizaci

digitálních technických map krajů a pro zápis do digitálních

technických map krajů,

c) vedení seznamu vlastníků, provozovatelů a správců

technické infrastruktury, včetně údajů o tom, v jakém území

plní povinnost podle § 161 odst. 1 věty druhé stavebního
zákona, a vlastníků, provozovatelů a správců dopravní

infrastruktury včetně údajů o tom, v jakém území působí,

d) vedení seznamu editorů digitálních technických map

krajů a osob, které za editora plní jeho editační povinnost,

včetně rozsahu jejich oprávnění k editaci.


