Zápis č. 14/2018
14. zasedání Společného řídícího výboru pro eGovernment
a služby informační společnosti ve veřejné správě
(dále „RVIS“)

18. září 2018, 9:30 – 11:00 (1,5 hodiny)

Ministerstvo vnitra, zasedací místnost č. 1.70, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

Přítomní:

(z jednání pořízen audiozáznam)

Člen / trvale pověřen
JUDr. Zdeněk Němec
Mgr. Bohdan Urban
Mgr. Andrea Barešová
Ing. Martin Zeman, DMS
Ing. Michal Kopecký
Mgr. Stanislav Pšenička
Ing. Ondřej Felix, CSc.
Ing. Mgr. Andrea Balažková
Přítomný bez práva hlasovat / host
Ing. Zuzana Růžičková
Mgr. Lucie Vaníčková
Ing. Jolana Pastyříková
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Zástup
Ing. Josef Matějka

Organizace
MV
MV
Česká pošta
MZd
MČ Praha 2
MV
MV
MV
Organizace
MV
MV
MV

Program
1.

Zahájení jednání

3.

Digitální Česko – aktuální stav

2.
4.
5.

2

Stav plnění projektů IP3
Různé

Závěr jednání

1. Zahájení jednání
Ing. Jolana Pastyříková omluvila nepřítomnost předsedy SŘV Ing. Romana Vrby a poté
přivítala přítomné členy výboru a konstatovala, že jednání je neusnášeníschopné.
Představila program a předala slovo paní Mgr. Ing. Balažkové, aby představila Stav plnění
projektů IP3.

2. Stav plnění projektů IP3

Ing. Mgr. Balažková informovala o aktuálním stavu plnění projektů Implementačního
plánu 3, který je součástí strategického rámce rozvoje veřejné správy pro období 2014 až
2020. Uvedla, že stav projektů se od vydání poslední evaluační zprávy na počátku roku
2018 téměř nezměnil.
Na základě monitoringu v období od ledna 2018 do června 2018 je možné konstatovat,
že největší počet ukončených projektů má MF, ostatní projekty jsou ve fázi přípravy či
realizace. Dosud nebyl finálně ukončen žádný z projektových okruhů. Řada projektů
bude mít z důvodu opoždění realizace přesah do roku 2021.

Ing. Balažková dále upozornila, že projektový okruh č. 8.2 zaměřený na elektronické
doručování a ekvivalenci dokumentů je v tuto chvíli zcela prázdný, je však provázán
s projektovým okruhem 8.1, Elektronická identita, a s projektem Státní certifikační
autority. Dále není vyplněn okruh 3.2, Kontaktní místa, který má ale už naplněn
elektronický identifikátor, kterým je počet elektronických podání.
Ke konci roku 2018 budou resorty vyzvány k doložení podkladů pro výroční zprávu.

3. Digitální Česko – aktuální stav

Ing. Pastyříková informovala o programu „Digitální Česko“, jenž je souborem koncepcí
zajišťujících předpoklady dlouhodobé prosperity České republiky v prostředí probíhající
digitální revoluce. Skládá se ze tří dokumentů 1) Česko v digitální Evropě 2) Informační
koncepce České republiky a 3) Koncepce Digitální ekonomika a společnost, která byla
přejmenována ze Společnosti 4.0 z důvodu lepší kontinuity dokumentů.

Program „Digitální Česko“ je tvořen vrcholovými cíli uvedených dílčích strategií.
Vymezuje hlavní teze koordinovaného řízení realizace, informační toky a hlavní
interakce mezi těmito částmi.

Dokument Česko v digitální Evropě si klade ambici zajistit jednotný a proaktivní přístup
České republiky k problematice digitální agendy na úrovni Evropské unie, a to v souladu
s moderními technologickými trendy, s kritickým respektem k platné regulaci
vycházející z EU a rovněž s důsledným prosazováním priorit, zájmů a národních specifik
České republiky. Digitální Česko v této oblasti představuje soubor cílů orientovaných na
budování vyjednávacích pozic a jejich využití k získání optimálních přínosů pro českou
veřejnost i výkon veřejné moci na národní úrovni.
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Informační koncepce České republiky je oproti předchozímu pilíři zaměřená na
digitalizaci v oblasti výkonu veřejné moci na národní úrovni. Je vytvořená na základě
pověření zákona č. 365/2000 Sb. Stanovuje hlavní cíle v oblasti budování informačních
systémů veřejné správy a dále stanoví obecné principy pořizování, vytváření, správy
a provozování informačních systémů veřejné správy.
Koncepce Digitální ekonomika a společnost řeší průřezově problematiku, jejíž části leží
mimo přímou gesci veřejné moci. Jedná se zejména o podporu pozitivních aspektů
společenských i ekonomických změn souvisejících s digitální revolucí a minimalizaci
negativních dopadů. Do této oblasti spadá řada iniciativ, jako např. Elektronické
zdravotnictví, Elektronické vzdělávání či Elektronická kultura.

Vnitroresortní a meziresortní připomínkové řízení proběhlo mezi 25. červnem 2018
a 2. červencem 2018. Celkem bylo shromážděno 307 připomínek, z nichž 164 bylo
zásadních a 143 doporučujících. Připomínky se v obecné rovině často opakovaly, např.
častou připomínkou byla absence implementačních plánů k jednotlivým cílům ve všech
dokumentech. Implementační plány jsou nezbytné pro splnění dílčích cílů v dokumentu,
a proto jejich zapracování bylo dáno do usnesení.

Dále bylo zpochybňováno navýšení kompetencí RVIS na úkor MPO, k tomuto vůbec
nedojde, RVIS plní roli sdružující, standardizační a informační. Dále tak byly často řešeny
otázky personálního a finančního zajištění Digitálního Česka. Zástupci jednotlivých
resortů se zároveň vymezovali vůči zkrácenému a zúženému připomínkovému řízení
a také vůči nedostatku informací ze strany RVIS. Dokumenty byly rozeslány členům
plenárního zasedání s předstihem, zároveň bylo pravidelně informováno na zasedání
Předsednictvech RVIS, kdy zápisy jsou zveřejňovány. Z tohoto důvodu se také rozšířila
členská základna RVIS o zástupce kreativního průmyslu, Správu státních hmotných
rezerv, Hospodářskou komoru a zástupce sociálních partnerů aj. Na plenární zasedání by
dále chodili i stálí hosté, obecně by plenární zasedání sloužilo jako platforma
pro výměnu informací nejen ze strany RVIS, ale i ze strany členských i hostujících
subjektů. RVIS by se díky této změně stal veřejnosti otevřenější a přístupnější.

Dále by měla být i na základě připomínek rozšířena členská základna Předsednictva
RVIS, kdy se členy stanou všichni zástupci členů vlády, Hospodářská komora, SMOČR,
AKČR. Materiály po zapracování připomínek zaslaných ze strany vnitroresortního
i meziresortního připomínkového řízení doznaly značných změn. Vzhledem k důležitosti
programu „Digitální Česko“ bylo značně upraveno usnesení. Materiál byl po úpravě opět
zaslán připomínkovým místům ke schválení. Materiál odsouhlasilo 13 přip. míst,
ostatních 12 subjektů mělo k materiálu a ke způsobu vypořádání další připomínky.
Jednalo se zejména o zpřesnění finančních nákladů na DČ a dále konkrétní připomínky
k jednotlivým materiálům, které se týkaly specifických cílů a i na základě připomínek
bude dále doplněn ještě o analýzu rizik. V současné chvíli materiál projde finální
kontrolou ze strany gestorů a poté bude pro informaci rozeslán připomínkovým
subjektům, členům RVIS a ideálně během tohoto nebo příštího týdne odeslán vládě
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ke schválení.

Nyní se v rámci DČ zabýváme přípravou metodiky, která je nezbytná pro řádné fungování
celého programu. V rámci metodiky budou blíže specifikovány rozpracování
implementačních plánů, záměrů, schvalovací mechanismus a i role RVIS v rámci DČ.

4. Různé
V bodě různé pan ředitel Němec uvedl, že v současné době odbor správních činností řeší
otázku, jak dál s rodnými čísly. Začínají se blížit termíny stanovené zákony, a to zejména,
že rodné číslo by koncem roku 2019 mělo vypadnout z občanského průkazu. Dále
upozornil na seminář věnující se rodným číslům, respektive budoucnosti rodného čísla
jako takového, který proběhne 10. října 2018 v zasedací místnosti budovy CTX 1.04.

5.

Závěr

Ing. Pastyříková uzavřela jednání a poděkovala přítomným za účast.
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