Zápis č. 1/2019
Zasedání Společného řídícího výboru pro eGovernment
a služby informační společnosti ve veřejné správě
3. dubna 2019, 9:30 – 10:30 (1 hodina)
Ministerstvo vnitra, zasedací místnost c. 1.40, namestí Hrdinu 1634/3, 140 21 Praha 4
(z jednaní porízen audiozaznam)

Přítomní:
Člen / trvale pověřen
Ing. Roman Vrba
Ing. Jan Koudelka
Ing. Miloslav Marcan
Michal Kopecký
Zdenek Nemec
Stanislav Psenicka
prof. Ing. Jirí Vorísek
Alena Jermářová
Ing. Josef Praks
Ing. Martin Zeman
Ing. Andrea Baresova
Roman Sekanina
Mgr. Bohdan Urban
Viktor Janacek
Ing. Mgr. Andrea Balažková
Monika Stiebitzova
Přítomný bez práva hlasovat / host
Ing. Pavel Poledna
Jana Truchlá
Ing. Jolana Pastýříková
Mgr. Markéta Pazdírková
Mgr. Lucie Paličková
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Zástup
Ing, et Ing. Irena Hejdukova

Organizace
MV
MMR
MPO
Praha 2
MV
MV
MV
MZV
MK
MZ
Česka Posta
MO
MV
MF
MV
MV
Organizace
MV
MV
MV
MZV
MV

Program
1. Zahájení jednání
2. Výroční správa IP3 a registr rizik
3. Implementační pláný programu Digitální Česko
4. Novinky v eGovernmentu

5. Různé
6. Závěr jednání
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1. Zahájení jednání
Ing. Vrba přivítal přítomné člený výboru a zkonstatoval, že Výbor není usnášeníschopný
kvůli nedostatečnému počtu členů. Představil program a zahájil jednání.

2. Výroční správa IP3 a registr rizik
A. Balažková informuje, že podklad z únoru „Výroční zpráva implementačních plánů 3“
byla přijatá RVIS. Dále avizuje o problémovém okruhu – konkrétně se jedná o okruh 2 o
vzdělávání v oblasti IT. Problémový je zejména proto, že se tam nachází jen velice
omezený počet projektů (MV – 2 projekty, MŽP – 1 projekt). Žádá přítomné, aby se
podívali na cíle související s daným okruhem a na jednotlivých rezortech zjistili, které
okruhové projektý s okruhem 2 souvisí.

3. Implementační plány programu Digitální Česko
Opět se ujímá slova Ing. Vrba s informací týkající se Implementačních plánů programu
Digitální Česko. Implementační pláný k programu „Digitální Česko“ býlý dne 14. února
2019 odesláný do meziresortního a vnitroresortního připomínkového řízení.
Připomínkové řízení býlo ukončeno dne 28. února 2019. Čelkem býlo zasláno 357
připomínek, z toho 254 v meziresortním a 103 ve vnitroresortním připomínkovém
řízení z celkem 24 připomínkovacích míst. Teď se očekává schválení vládý. Čelkově býlo
identifikováno 808 záměrů, které jsou rozdělený na jednotlivé pilíře, v rámci kterých
eGovernment zodpovídá za cíl 1 IKČR. Dodává, že zde býla oprávněná připomínka
ohledně financování RVIS. Poté pokračuje s tím, že prioritizace záměrů a výpracování
rozpočtu bude probíhat během období březen – duben. Zazněla otázka, jestli bý nebýlo
užitečné více výužívat aplikaci Archirepo a zveřejnit pláný v ní. Ing. Vrba na to
odpověděl, že je to neveřejná aplikace, výhradně pro vnitřní účelý.

4. Novinky v eGovernmentu
Po zodpovězení otázek se Ing. Vrba posouvá k dalšímu bodu zasedání, a tím jsou
Novinky v eGovernmentu. Sděluje, že přibýlý další službý k Portálu občana, například
napojení míst a obcí. Očekává, že začnou výužívat elektronickou identifikaci pro svoje
službý. Jako první kraj, který začal s projektem eHealth byl Moravsko-Slezský. Výsočina
pak přidala aplikaci, ohledně stavění na její území. Jde o to, že v aplikaci se dá najít
seznam vlastníku jednotlivých parcel a taký tam je možnost výplnit elektronický
formulář se žádostí o výjádření vlastníků a dalších kompetentních lidí před začátkem
samotné stavbý. Zmiňuje se taký o procesu předělávání notifikací a jejich rozšíření
v kontextu dopravý. Občané bý měli obdržet informaci z Čentrálního registru řidičů,
informaci o tom, jaké vozidla vlastní a také bý jim měla přijít notifikace (pokud mají
datovou schránku) 60 dní před výpršením technické kontrolý vozidla. Následuje video
o datových schránkách a novému způsobu přihlašování mobilním klíčem, který má být
jednodušší, ale zároveň bezpečnější. Ing. Vrba pokračuje s informací o změně designu
a loga datových schránek. Je podle něj potřebné výřešit vztah mezi datovými schránkami
a zákonem o elektronické identifikaci. Doplňuje, že v Portálu občana přibývá
funkcionalit a postupně hledá financování na další rozvoj. Navazuje s možností role
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Ministerstva vnitra v rámci projektu Digitálně technických map. Měla bý nastat
harmonizace dat o DTM a taký bý tam měla být výrazná tendence směrem
k decentralizaci, a to přenesením působnosti na kraje. Ministerstvo vnitra bý tak mělo
jenom definovat standard Digitálně technických map a vše ostatní bý mělo být
v kompetenci krajů. Zasedání pokračuje s tématem o legislativně- procesní náročnosti
při zajištění fungování Platebního portálu, který je součástí Digitálního Česka. Týká se
to především výsoutěžení poplatků za provedení plateb, výběrem správních poplatků
za výbavení občanského průkazu nebo pasu a snahý o konfigurovatelnost sýstému
poplatků pro OVM. Na otázku zda existují statistiký, jak občané výužívají Portál občana,
Ing. Vrba odpovídá, že je to zatím jen kolem 30 000 návštěv za měsíc, co je velice málo.
Na závěr zazněl ještě požadavek, jestli bý mohlo dojít ke změně grafiký a kontrastu
v datových schránkách, zejména kvůli těžkostem při čtení informací ze schránký.

5. Různé
K bodu různé neměl nikdo žádný připomínký.

6. Ukončení jednání
Ing. Vrba poděkoval za účast a ukončil jednání.

4

