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I. Úvod
Předseda a členové Rady vlády pro informační společnost (dále „Rada“)
stav k 31. prosinci 2019
JMÉNO

SUBJEKT

Funkce zastávaná
v Radě

Ing. Vladimír Dzurilla

Vládní zmocněnec
pro IT a digitalizaci

předseda Rady

Jan Hamáček

Ministr vnitra

místopředseda Rady

Doc. Ing. Karel Havlíček,
Ph.D., MBA

Ministr průmyslu a
obchodu

místopředseda Rady

Mgr. Milena Hrdinková
Mgr. Zdeněk Zajíček
JUDr. Jaroslav Strouhal
Jan Baláč, M.Phil.

Úřad vlády, státní
tajemnice pro
evropské záležitosti
Rada
hospodářských a
sociálních partnerů
Ministerstvo vnitra,
digitální zmocněnec
Ministerstvo práce
a sociálních věcí,
digitální zmocněnec

Mgr. Radoslav Bulíř

Ministerstvo
pro místní rozvoj
Ministerstvo financí,
digitální zmocněnec

Ing. René Schreier, MBA

Ministerstvo kultury

Mgr. Lukasz Kryński

Ing. Jiří Borej
Ing. Tomáš Kryl, Ph.D.
Ing. Blanka Cupáková

Ministerstvo
zdravotnictví
Ministerstvo
zahraničních věcí
Ministerstvo
obrany
Ministerstvo

místopředsedkyně Rady
místopředseda Rady
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
členka
člen
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Ing. Jan Landa

životního prostředí

Mgr. Jakub Kopřiva

Ministerstvo
dopravy

Ing. Václav Jelen
Mgr. Jan Sixta

Ing. Petr Očko
Ing. Jaroslav Šmíd

Ministerstvo
školství, mládeže a
tělovýchovy
Ministerstvo
zemědělství
Ministerstvo
průmyslu a
obchodu, digitální
zmocněnec
NÚKIB, digitální
zmocněnec

člen

člen
člen

člen
člen

Ing. Eva Krumpová

Ministerstvo
spravedlnosti
Český
telekomunikační
úřad
Národní
bezpečnostní úřad,
digitální
zmocněnkyně
Český statistický
úřad

Ing. Ondřej Felix, CSc.

Digitální Šampion
ĆR

člen

Mgr. Petr Kačenka

Správa státních
hmotných rezerv

člen

Ing. Roman Vrba
Ing. Petr Kuchař

Ministerstvo vnitra
Ředitel OHA

tajemník Rady
člen

MUDr. Jiří Běhounek

Asociace krajů ČR
Svaz měst a obcí
ČR
Svaz průmyslu a
dopravy

člen

Ing. Zbyněk Spousta
Ing. Mgr. Jaromír Novák

JUDr. Zdeňka Jůzlová

Radek Brázda
Mgr. Milena Jabůrková,
MA
plk. Mgr. Roman
Brabenec
Ing. Karel Štencel

Bezpečnostní
informační služba
Český úřad
zeměměřičský a

člen
člen

členka
členka

člen
členka
člen
člen
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Ing. Martin Plachý, Ph.D.
Josef Středula
JUDr. PhDr. Petr Mlsna,
Ph.D.
JUDr. Kateřina Černá
Mgr. Zdeňka Kábrtová
Ing. Martin Zeman
Ing. Josef Praks
plk. Ing. Daniel
Bambušek
Mgr. Jaromír Adamuška
Ing. Ladislav Němec
Mgr. Jaroslav Faltýn
JUDr. Klára Cetlová
Mgr. David Krupa
Ing. Petr Böhm, Ph.D.
Mgr. Ing. Vladimír Kudyn,
Ph.D.
Tomáš Vymětal
Ing. Miroslav Paclík,
Ph.D.
Zdeněk Doležal
Ing. Richard Tesař
JUDr. Pavel Dvořák
Ing. Pavel Kodym

katastrální, digitální
zmocněnec
Hospodářská
komora
Českomoravská
konfederace
odborových svazů
Předseda výboru
Rady
Předsedkyně výboru
Rady
Digitální
zmocněnkyně za
ÚV
Digitální zmocněnec
za MZD
Digitální zmocněnec
za MK
Digitální zmocněnec
za MO
Digitální zmocněnec
za MŽP
Digitální zmocněnec
za MD
Digitální zmocněnec
za MŠMT
Digitální
zmocněnkyně za
MSp
Digitální zmocněnec
za ČTÚ
Digitální zmocněnec
za ČSÚ
Digitální zmocněnec
za SSHR
Digitální zmocněnec
za ÚOHS
Digitální zmocněnec
za ÚPV
Digitální zmocněnec
za RRTV
Digitální zmocněnec
za ERÚ
Digitální zmocněnec
za ČBÚ
Digitální zmocněnec
za ÚPDI

člen
člen
člen
členka
členka
člen
člen
člen
člen
člen
člen
členka
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
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Ing. Helena Chudá

Digitální
zmocněnkyně
SÚJB

za

členka

Rada vlády pro informační společnost (dále "RVIS" nebo Rada) vznikla usnesením
vlády ze dne 24. listopadu 2014 č. 961. RVIS je stálým odborným poradním,
iniciačním

a

koordinačním

orgánem

vlády

pro

reformu

veřejné

správy

v oblasti rozvoje digitálních služeb ve veřejné správě, pro oblast eGovernmentu,
řízení realizace Informační koncepce ČR ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb.
o informačních systémech veřejné správy a využití informačních a komunikačních
technologií (dále jen "ICT") ve veřejné správě, oblast reformy veřejné správy, oblast
informační společnosti a další oblasti digitální agendy. Dne 14. února 2018
usnesením Vlády České republiky č. 110 došlo ke změně statutu Rady a zřízení
funkce vládního zmocněnce pro informační technologie a digitalizaci, který se rovněž
stal předsedou Rady.
Dne 3. října 2018 bylo přijato usnesení Vlády České republiky č. 629 k programu
Digitální Česko (dále také jako „program DČ“) a návrhu změn Statutu Rady vlády
pro informační společnost. Přijaté změny Statutu Rady se týkaly především nové
struktury Rady, která byla dána do souladu s programem "Digitální Česko", neboť
centrálním, koordinačním a řídícím orgánem programu Digitální Česko je Rada vlády
pro informační společnost, v čele s vládním zmocněncem pro informační technologie
a digitalizaci, ve spolupráci s ministerstvy, v souladu s jejich gescí, dle zákona
č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR,
ve znění pozdějších předpisů. Členové RVIS působí jako kontaktní osoba mezi
resortem a RVIS. Poslední změna statutu proběhla dne 9. prosince 2019 usnesením
Vlády České republiky č. 884. Změny statutu byly detailnějšího charakteru reflektující
činnosti a dění v programu Digitální Česko za poslední rok.
Digitální Česko je souborem koncepcí zajišťujících předpoklady dlouhodobé
prosperity České republiky v prostředí probíhající digitální revoluce. Jeho náplň je
možné definovat pojmem: Strategie koordinované a komplexní digitalizace České
republiky 2018+. Digitální Česko zastřešuje tři hlavní pilíře (dílčí koncepce/strategie),
které tvoří jeden logický celek s velkým počtem vnitřních vazeb, ale zároveň
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ve struktuře reflektují zacílení na různé příjemce a rovněž odlišnosti dané současným
legislativním vymezením:
1. Česko v digitální Evropě
2. Informační koncepce České republiky
3. Koncepce Digitální ekonomika a společnost
Program Digitální Česko je tvořen vrcholovými cíli uvedených dílčích strategií.
Pokrývá oblasti od interakce České republiky v Evropské unii (dále „EU“) v digitální
agendě (1), přes digitální veřejnou správu (2), až po přípravu a interakci společnosti
a ekonomiky České republiky na konzumaci digitalizace (3). Hlavním důvodem
rozdělení materiálu do tří pilířů je konzistence a kontinuita daná již přijatými materiály
na úrovni EU i ČR a potřeba shody s platnou národní legislativou, která poměrně
přesně vymezuje obsahový rámec Informační koncepce ČR.
Program Digitální Česko, byl schválen dne 3. října 2018 schválen usnesením č. 629.
Výkonné výbory dle schváleného statutu (dle struktury programu Digitální Česko):
a) Výkonný výbor pro Česko v digitální Evropě,
b) Výkonný výbor pro Informační koncepci České republiky,
c) Výkonný výbor pro Digitální ekonomiku a společnost,
d) Výkonný výbor pro horizontální spolupráci (dále jen „VVHS“)
Dle článku 7 Statutu RVIS Rada zřizuje podle potřeby až třístupňový systém řízení
složený z výkonných výborů Rady, jim podřízených pracovních výborů Rady
a případných pracovních skupin Rady, podřízených příslušnému pracovnímu výboru.
K práci ve výkonném výboru Rady, pracovním výboru Rady a pracovní skupině Rady
mohou být přizváni i externí spolupracovníci/spolupracovnice. Za činnost výkonného
výboru Rady, včetně činnosti podřízených pracovních výborů Rady odpovídá Radě
a Předsednictvu Rady předseda/předsedkyně výkonného výboru Rady.
Digitální Česko je z hlediska realizace řízeno jako program, skládající se z dílčích
programů (ve struktuře dle příslušných cílů nebo jejich skupin) a konkrétních
projektů. Vzhledem k identifikovaným vazbám cílů a předpokládaným informačním
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tokům mezi pilíři bude základní struktura programového řízení doplněna o prvky
maticového řízení (orientovaného na průřezovou koordinaci).
K 31. březnu 2019 byly vytvořeny a vládě předloženy implementační plány programu
DČ, čímž byl splněn bod II. 1 d) z usnesení Vlády České republiky č. 629 ze dne
3. října 2018, ve kterém Vláda České republiky uložila ministru vnitra předložit návrhy
implementačních

plánů

k programu

DČ

ke

schválení

vládou

nejpozději

do 10. prosince 2018. Na základě žádosti č.j. MV-133793-1/EG-2018 o posunutí
termínu předložení implementačních plánů, které bylo vyhověno, došlo k posunutí
původně stanoveného termínu z 10. prosince 2018 na 31. března 2019.
S implementačními plány zároveň vznikal dokument Shrnutí implementačních plánů
pro 2019, ve kterém byly vyzdviženy záměry s nejvyšší prioritou a který byl součástí
materiálu.
Dne 10. dubna Vláda ČR usnesením č. 255 implementační plány schválila. V bodě II.
odst. 2 c) dále vláda uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů
státní správy „jmenovat konkrétní osobu „digitálním zmocněncem“. Digitální
zmocněnec

je

odpovědný

za

plnění

části

programu

„Digitální

Česko“

a

komunikaci/koordinaci s Radou vlády pro informační společnost i s ostatními členy
vedení daného resortu a ústředního orgánu státní správy“. Úvodní setkání digitálních
zmocněnců se uskutečnilo 25. června 2019, na kterém byla představena role a
kompetence digitálního zmocněnce. Role digitálního zmocněnce neznamená a priori
novou systemizovanou pozici, ale jedná se o manažerskou funkci, jejímž cílem je
usnadnění zavádění digitalizace na jednotlivých resortech. Digitální zmocněnec
představuje odpovědnou osobu za digitální transformaci daného úřadu, je
informačním kanálem mezi programem Digitální Česko, svým úřadem i RVIS. Jedná
se o osobu koordinující úkoly daného resortu v oblasti IT a digitálním zmocněncem
vlády pro digitalizaci a IT a současně spolupracuje s lídry hlavních cílů Digitálního
Česka, kde koordinuje plnění záměrů za příslušný resort. Tuto roli má vykonávat
osoba, která je stálým a právoplatným členem vedení/grémia/porady ministra nebo
ředitelem úřadu.
V druhé polovině roku 2019 byly navrženy nové změny statutu RVIS, které byly
detailnějšího charakteru reflektující činnosti a dění v programu DČ za poslední rok.
Navrhované změny se v první řadě týkaly nově zřízené role digitálních zmocněnců.
Další změnou ve statutu bylo zřízení funkce místopředsedy RVIS za Radu
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hospodářské a sociální dohody, přičemž tato žádost vyvstala z diskuze na 149.
jednání Rady hospodářské a sociální dohody dne 10. června 2019.
K materiálu bylo vyhlášeno meziresortní připomínkové řízení, které probíhalo od
20. srpna do 3. září 2019. Celkem bylo obdrženo 86 připomínek. Ve vnitroresortním
připomínkovém řízení bylo obdrženo 20 doporučujících připomínek, v meziresortním
připomínkovém řízení 11 zásadních a 55 doporučujících připomínek. Všechny
připomínky byly vzaty v potaz a byly vypořádány či vysvětleny.
Výsledkem vypořádání je shoda se všemi připomínkovými místy. Výsledný materiál
vláda projednala dne 9. prosince 2019 a schválila ho usnesením č. 884 o změně
Statutu Rady vlády pro informační společnost.
Hlavním cílem činnosti RVIS mimo propojení s programem Digitální Česko zůstává i
nadále rozvoj v oblasti informační společnosti, digitální agendy, eGovernmentu
a ICT ve veřejné správě.
Rada vlády pro informační společnost spolupracuje s Radou vlády pro veřejnou
správu prostřednictvím Společného řídícího výboru pro eGovernment a služby
informační společnosti ve veřejné správě.
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II. Zaměstnanci
Plnění

úkolů

sekretariátu

Rady,

vyplývajících

z jejího

Statutu,

zabezpečují

Ing. Jolana Pastyříková, Ing. Pavel Poledna, Mgr. Lucie Vaníčková a Zdeňka
Ráczová. Tajemníkem Rady vlády je od 28. dubna 2016 jmenován Ing. Roman Vrba.
Sekretariát Rady zejména:
a) administrativně a organizačně zabezpečuje činnost Rady, zajišťuje zpracování
zápisů z jednání Rady,
b) soustřeďuje podklady a informace potřebné pro činnost Rady,
c) zajišťuje zpracování odborných podkladů pro jednání Rady na základě pokynů
předsedy Rady,
d) podílí se na zajišťování zpracování odborných podkladů pro jednání výborů
Rady ve spolupráci s jejich předsedy,
e) spolupracuje s vedoucími pracovních skupin Rady,
f) pravidelně aktualizuje informace, zveřejněné o Radě a její činnosti, včetně
zápisů z jednání Rady a informace o činnosti výborů Rady a o pracovních
skupinách Rady a jejich činnostech, na webových stránkách Ministerstva
vnitra.
Kontaktní údaje na sekretariát:

Ing. Jolana Pastyříková
Telefon 974 816 613, Mobil 603 190 974
jolana.pastyrikova@mvcr.cz

Ing. Pavel Poledna
Telefon 974 816 252, Mobil 703 438 738
pavel.poledna@mvcr.cz

Dle článku č. 8 odst. 3 Statutu Rady za plnění úkolů Sekretariátu Rady odpovídá
a jeho činnost řídí tajemník Rady, kterým je státní zaměstnanec zařazený
v Ministerstvu vnitra.
10

Kontaktní údaje tajemníka RVIS:
Ing. Roman Vrba
ředitel odboru eGovernmentu
Telefon 974 816 614
roman.vrba@mvcr.cz
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III. Přehled činností
Rada se v celém svém složení poprvé sešla 18. prosince 2014, kdy se konalo
ustavující zasedání. V roce 2018 se zasedání konalo 27. dubna, 3. srpna, 12. října
a 14. prosince. V roce 2019 se Rada setkala 8. března, 26. dubna, 13. září a 15.
listopadu.
Z plenárních zasedání Rady a jednání Předsednictva RVIS jsou zpracovávány
zápisy, které jsou po schválení předsedou RVIS uveřejňovány na webových
stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-informacnispolecnost.aspx.
Rada má v současné chvíli celkem 54 členů. Předsedou Rady je vládní zmocněnec
pro informační technologie a digitalizaci, kterým byl jmenován Ing. Vladimír Dzurilla.
Místopředsedy jsou ministr vnitra, ministr průmyslu a obchodu, státní tajemník
pro evropské záležitosti a zástupce zaměstnavatelů, řádně zastoupených zároveň
v Radě hospodářské a sociální dohody. Rada je dále tvořena digitálními zmocněnci a
náměstkem každého člena vlády, který je pověřen řízením ministerstva, náměstkem
vedoucího Úřadu vlády, náměstkem ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a
informační bezpečnost, zástupcem Českého telekomunikačního úřadu na úrovni
člena

rady

Českého

telekomunikačního

úřadu,

zástupcem

Národního

bezpečnostního úřadu na úrovni náměstka, zástupcem Českého statistického úřadu
na úrovni místopředsedy a zástupcem Správy státních hmotných rezerv na úrovni
sekčního ředitele. Členy Rady jsou rovněž tajemník Rady, Digitální šampion ČR,
ředitel odboru Hlavního architekta eGovernmentu, předsedové výborů Rady,
zástupce Asociace krajů České republiky, zástupce Svazu měst a obcí České
republiky, zástupce Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, zástupce
Bezpečnostní informační služby, zástupce Hospodářské komory České republiky,
zástupce Svazu průmyslu a dopravy České republiky a zástupce sociálních partnerů
(odbory).
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A) Přehled a program plenárních zasedání Rady vlády pro informační
společnost do 31. prosince 2019
Ve sledovaném období se konala celkem 4 plenární zasedání RVIS, a to 8. března
2019, 26. dubna 2019, 13. září 2019 a 15. listopadu 2019.

8. března 2019: plenární zasedání Rady vlády pro informační společnost

 Implementační plány k programu Digitální Česko
 Návrh zákona o právu na digitální služby – aktuální stav
 Výroční zpráva IP3 a Registr rizik
 Akční plán pro podporu open source ve veřejné správě (Česká pirátská
strana)

26. dubna 2019: plenární zasedání Rady vlády pro informační společnost

 Implementační plány k programu Digitální Česko
 Digitální zmocněnci
 Analýza strategických materiálů
 Národní strategie umělé inteligence
 Návrh zákona o právu na digitální služby – aktuální stav
 Novinky eGovernmentu
 Digitální technické mapy
 eGovernment Cloud
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13. září 2019: plenární zasedání Rady vlády pro informační společnost

 Digitální Česko
 Návrh zákona o právu na digitální služby – aktuální stav
 eGovernment Cloud
 SONIA, BankID
 Digitální technické mapy

15. listopadu 2019: plenární zasedání Rady vlády pro informační
společnost
 Digitální Česko – aktuální stav
 Zákon o právu na digitální služby
 Digitální technické mapy
 BankID - SONIA
 eHealth
 Iniciativa Česko.Digital

B) Přehled a program zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační
společnost do prosince 2019

Předsednictvo má v současnosti 28 členů, v čele Předsednictva Rady stojí
předseda Rady.
Dalšími členy Předsednictva Rady jsou 4 místopředsedové Rady, náměstek ministra
vnitra, náměstek ministra průmyslu a obchodu, náměstek ministra financí, náměstek
ministra zdravotnictví, náměstek ministra dopravy, náměstek ministra obrany,
náměstek ministra zahraničních věcí, náměstek ministra životního prostředí,
náměstek ministra kultury, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy,
náměstek ministra spravedlnosti, náměstek ministra zemědělství, náměstek ministra
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práce a sociálních věci, náměstek ministra pro místní rozvoj, náměstek vedoucího
Úřadu vlády, náměstek ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační
bezpečnost, tajemník Rady, Digitální šampion ČR, ředitel odboru Hlavního architekta
eGovernmentu, zástupce Asociace krajů ČR, zástupce Svazu měst a obcí ČR,
zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR a zástupce Hospodářské komory ČR.
Předsednictvo Rady zejména:
a) řídí aktivity Rady mezi jednotlivými zasedáními Rady,
b) projednává materiály předkládané vládě, které se vztahují k rozvoji
digitálních služeb, problematice reformy veřejné správy a dále k problematice
informační

společnosti,

eGovernmentu,

zavádění

informačních

a komunikačních technologií a elektronizace veřejné správy mezi zasedáními
Rady,
c) stanovuje strategickou orientaci činnosti Rady jako podklad pro sestavení
plánu činnosti Rady.
Předsednictvo Rady se schází v pravidelných třítýdenních intervalech a řeší dílčí
problematiku, která vyplývá z jednání celé Rady. Zápisy z jednání Předsednictva jsou
v pravidelných intervalech zveřejňovány na internetových stránkách ministerstva
vnitra:
https://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-informacnispolecnost.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
Ve sledovaném období se konalo celkem 6 zasedání Předsednictva RVIS, a to
4. ledna, 28. ledna, 24. května, 16. srpna, 18. října a 6. prosince.
4. ledna 2019: zasedání Předsednictva RVIS
 Digitální Česko – aktuální stav
 Struktura Rady vlády pro informační společnost
 Jednací řád Rady vlády pro informační společnost
 Návrh zákona o právu na digitální služby – aktuální stav
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 eGovernment Cloud

28. ledna 2019: zasedání Předsednictva RVIS
 Aktuální informace o systémech elektronické identifikace
 Návrh zákona o právu na digitální služby – aktuální stav
 Digitální Česko – schválení implementačních plánů

24. května 2019: zasedání Předsednictva RVIS
 Digitální zmocněnci a financování záměrů implementačních plánů programu
DČ
 Struktura Rady vlády pro informační společnost
 Návrh zákona o právu na digitální služby – aktuální stav

16. srpna 2019: zasedání Předsednictva RVIS
 Digitální Česko – aktuální stav
 Návrh zákona o právu na digitální služby a balíček změnových zákonů
 Slovník pojmů eGovernmentu
 Rozdílová analýza dokumentů Akční plán pro společnost 4.0 a Digitální
ekonomika a společnost
 Stav plnění projektu IP3

18. října 2019: zasedání Předsednictva RVIS
 Digitální Česko – aktuální stav
 Návrh zákona o právu na digitální služby – aktuální stav
 Metodika elektronických identifikátorů občanů pro použití ve VS ČR, útlum
používání RČ
16

 Metody řízení ICT veřejné správy ČR, Slovník pojmů eGovernmentu, Národní
architektonický rámec, Národní architektonický plán
 Konference „Snadná navigace světem úřadů“
 eNeschopenka
6. prosince 2019: zasedání Předsednictva RVIS
 Digitální Česko
 Návrh zákona o právu na digitální služby – aktuální stav
 Zpráva o činnosti Rady vlády pro informační společnost do 31. prosince
2019; Zpráva o činnosti PS JŘBU do 30. listopadu 2019; Zpráva o plnění
programu Digitální Česko
 Aktuální stav problematiky jmenných rejstříků
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C) Výbory a pracovní skupiny

Aktuální struktura Rady vlády pro informační společnost

Rada

vlády

pro

informační

společnost

je

propojena

s Radou

vlády

pro veřejnou správu, a to skrze Společný řídící výbor pro eGovernment a služby
informační společnosti ve veřejné správě, jehož předsedou je ředitel odboru
eGovernmentu Ing. Roman Vrba.
Společný řídící výbor pro eGovernment a služby informační společnosti
ve veřejné správě
Společný řídící výbor je zřízen za účelem předávání informací mezi RVIS a RVVS.
Současně zajišťuje spolupráci obou Rad při realizaci úkolů specifikovaných
Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy v České republice pro období 2014
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– 2020. Průběžně dohlíží a řídí realizaci Strategického cíle č. 3, projednává výstupy
opatření/aktivit a předkládá je ke schválení RVIS, průběžně kontroluje plnění postupu
prací (včetně kontroly plnění harmonogramu a čerpání rozpočtu), schvaluje Registr
rizik, postupy řízení rizik a jejich změnu, projednává a schvaluje opatření
ke snížení významnosti rizik a opatření při výskytu rizik. Dále schvaluje pravidelnou
zprávu o řízení rizik. Společný řídící výbor se řídí dle Statutu, který byl schválen
RVVS dne 20. listopadu 2015 a RVIS dne 11. prosince 2015.
Společný řídící výbor má 28 členů na úrovni odborníků v oblasti informačních
a komunikačních technologií a veřejné správy. První oficiální zasedání ve finálním
složení Řídícího výboru se konalo dne 6. listopadu 2015, kde mimo jiné byly podány
souhrnné informace především o činnosti obou Rad (RVIS a RVVS), naplňování
aktivit vycházejících z Implementačního plánu č. 3 a vyhodnocení rizik k datu
31. října 2015.
Ve sledovaném období se Společný řídící výbor scházel zpravidla 1x za 3 měsíce.
Společný řídící výbor v roce 2019 byl průběžně informován o změnách v Radě vlády
pro informační společnost a o programu Digitální Česko, zejména o implementačních
plánech programu. Mezi další probíraná témata patřily novinky v eGovernmentu,
mobilní klíč ISDS, Výroční zpráva IP3 a registr rizik či konference Snadná navigace
světem úřadů, která se konala dne 19. listopadu 2019 a na kterou byli členové
pozváni.

Výbory programu Digitální Česko
a) Výkonný výbor pro Česko v digitální Evropě,
b) Výkonný výbor pro Informační koncepci České republiky,
c) Výkonný výbor pro Digitální ekonomiku a společnost,
d) Výkonný výbor pro horizontální spolupráci (dále jen „VVHS“)
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Výkonný výbor pro Česko v digitální Evropě
Řídícím subjektem, který realizuje cíle pilíře „Česko v digitální Evropě“ je Výbor pro
jednotný digitální trh v Evropě. Tento Výbor byl ustanoven dne 16. října 2018
usnesením Vlády České republiky č. 629 k programu Digitální Česko a návrhu změn
Statutu Rady vlády pro informační společnost. Koordinačním úřadem Výboru je Úřad
vlády ČR. Předsedkyní je státní tajemnice pro evropské záležitosti, místopředsedkyní
ředitelka Odboru koordinace hospodářských politik EU. Sekretariát Výboru zajišťuje
Oddělení koordinace digitální agendy.
Ustanovením Výboru byl zároveň splněn dílčí cíl „Vytvoření pracovní platformy,
prostřednictvím které bude zajištěna efektivní koordinace pozic a aktivit ČR“
koncepce Česko v digitální Evropě. Účelem Výboru je vedle plnění cílů stanovených
v rámci pilíře Česko v digitální Evropě diskutovat aktuální výzvy jednotného
digitálního trhu EU i jiných mezinárodních organizací s přesahem na digitální
agendu. Díky široké členské základně složené ze zástupců rezortů a hospodářských
a sociálních partnerů je Výbor pro jednotný trh v Evropě vhodnou platformou pro
vytváření národních pozic k tématům digitální agendy a informování o aktuálním
dění. Komunikační aktivity jsou realizovány směrem ke členům výboru i širší
veřejnosti (např. formou seminářů, kulatých stolů, veřejných konzultací).
Výbor se schází zhruba jednou za dva měsíce a své členy i širší veřejnost pravidelně
informuje o dění v digitální agendě EU formou měsíčních newsletterů. Výbor také
úzce spolupracuje s Výborem pro digitální ekonomiku a společnost, který je v gesci
Ministerstva průmyslu a obchodu.

Výkonný výbor pro Informační koncepci České republiky
Koordinačním úřadem výkonného výboru pro Informační koncepci České republiky je
Ministerstvo vnitra. V rámci výkonného výboru pro Informační koncepci České
republiky byly zřízeny pracovní výbory, které zahájily svoji činnost v roce 2018.
Aktivity těchto pracovních výborů jsou monitorovány na jednání Výkonného výboru
pro informační koncepci České republiky. Výkonný výbor pro informační koncepci
České republiky se skládá ze zástupců výborů koordinujících činnosti na Informační
koncepci České republiky. V čele výboru stojí vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci
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a předseda Rady vlády pro informační společnost Ing. Vladimír Dzurilla. Součástí
výboru jsou taktéž zástupci sekretariátu RVIS a týmu Digitálního Česka.

Pracovní výbor pro zvýšení kapacit a kompetencí zaměstnanců ve veřejné
správě
Předsedkyní pracovního výboru pro zvýšení kapacit a kompetencí zaměstnanců
ve veřejné správě je JUDr. Kateřina Černá z Národní agentury pro komunikační a
informační technologie. Výbor se schází se dle potřeby. Pracovní výbor má 11 členů
a jeho činností je tvorba a rozpracování cíle 4 (zvýšení kapacit a kompetencí
zaměstnanců ve veřejné správě) do dílčích cílů včetně věcné diskuse k jednotlivým
dílčím cílům za účelem směřování cílů do chodu úřadů personálně procesně. Mezi
další činnosti patří tvorba záměrů, které se stanou podklady pro implementační plány
cíle 4 včetně projednávání se zainteresovanými úřady. Pracovní výbor také
samostatně vede jednání na jednotlivých resortech v koordinaci s členy jejími členy.
Výstupy pracovní skupiny jsou uveřejněny ve sdíleném prostředí Confluence. Dalšími
aktivitami byla pravidelná setkávání se sekcí státní služby s náměstkem pro státní
službu J. Postráneckým a ředitelkou odboru Š. Cvejnovou, při kterých byly
projednávány a konzultovány všechny metodické materiály (Digitální zmocněnci a
metodika jejich zařazování v jednotlivých resortech a ÚSÚ, Katalog vzdělávání
pro řízení a realizaci změn směrem k efektivnímu eGovernmentu a další možné
legislativní a metodické změny v oblasti personalistiky a vzdělávání). Zároveň JUDr.
Černá z pozice lídra HC 4 se pravidelně účastnila metodických porad MV s řediteli
krajských úřadů a metodických porad se státními tajemníky. Další aktivitou byla
pravidelná setkávání a konzultace s Digitálními zmocněnci k výkonu jejich činnosti.
Uskutečnilo se setkání všech jmenovaných digitálních zmocněnců na ÚV za účasti
vládního zmocněnce Ing. Dzurilly. Na tomto jednání byla vysvětlována metodika a
systém práce v systému Archirepo. Samostatná jednání byla vedena na IVS
s vedením tohoto institutu, týkající se katalogu vzdělávání pro řízení a realizaci změn
směrem k efektivnímu eGovernmentu a další možné činnosti v oblasti vzdělávání.
V IKČR HC 4 byla s gestory jednotlivých záměrů koordinována činnost při naplňování
jednotlivých záměrů (IVS, MPSV, MŠMT, MV OHA, MV sekce státní služby).
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Pracovní výbor pro rozvoj celkového prostředí podporujícího digitální
technologie
Předsedou pracovního výboru je Ing. Petr Kuchař, ředitel odboru Hlavního architekta.
Cílem pracovního výboru je ve spolupráci se sociálními partnery a s dalšími subjekty
vytvořit prostředí, podporující českou společnost v digitální transformaci. Plnění
tohoto cíle je spolu s legislativními úpravami klíčovým předpokladem významného
posunu v celé oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje, ICT infrastruktury, legislativy,
trhu práce, standardizace a kybernetické bezpečnosti. Je třeba se zaměřit
na vytvoření příznivých podmínek pro oblast eGovernmentu. Podporovat firmy a
občany v přijímání digitálních technologií. Vytvořit prostředí příznivé pro vznik, vývoj
a testování digitálních a mobilních služeb a s tím související nastavení očekávání
občanů.
Pracovní výbor pro uživatelsky přívětivé a efektivní on-line služby pro občany a
firmy
Předsedou pracovního výboru je Ing. Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu.
Cílem pracovního výboru je realizace konkrétních služeb eGovernmentu pro všechny
skupiny veřejnosti (zejména občany ČR, podniky/podnikatele, ale rovněž cizince
na území ČR), mimo jiné v souvislosti s přijatým nařízením o zřízení jednotné
digitální brány. Nestačí, aby on-line služby byly pouze přívětivé, musí být rovněž
bezpečné a efektivnější jak pro klienta, tak pro úřad. Půjde primárně o služby první
volby umožňující řešení nejběžnějších životních situací v různých agendách veřejné
správy ČR, a jako takové musí být navrhovány a budovány.

Pracovní skupina pro Jednotnou digitální bránu
Pracovní skupina byla založena dne 13. září 2019, a to na základě žádosti
Ministerstva průmyslu a obchodu na jednání Rady vlády pro informační společnost
dne 16. srpna 2019. Skupina, která je složena z expertů z MV a MPO a dalších
odborníků z jednotlivých resortů, momentálně zahajuje svoji činnost.
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Pracovní skupina pro eFakturaci
Pracovní skupina RVIS pro eFakturaci má celkem 10 členů (dle článku 4 odst.
1-3 Statutu PS RVIS pro eFakturaci). Předsedou pracovní skupiny pro eFakturaci
je Ing. Petr Kuchař, ředitel odboru Hlavního architekta. Její činnost zajišťuje
tajemník, který nemá hlasovací právo a je zaměstnancem odboru Hlavního architekta
eGovernmentu. Pracovní skupina ve sledovaném období komunikovala převážně
elektronicky.
Pracovní výbor pro efektivní a centrálně koordinované ICT veřejné správy
Do působnosti plnění tohoto pracovního výboru patří zejména celkové řízení
realizace IKČR a celková centrální koordinace rozvoje oblasti eGovernmentu. Jedná
se více o dlouhodobý proces řízení/implementace strategie. Právě zde jsou jasně
definovatelné cíle střednědobého charakteru schopné přinést významná zlepšení
celku, jako je zavedení řízení eGovernmentu pomocí standardizovaných principů a
postupů

„Enterprise

architektury“,

zlepšení

řízení

souvisejících

znalostí,

implementace architektury sdílených služeb do jednotlivých architektur orgánů
veřejné moci, zavedení centralizovaného řízení státních podniků a agentur
specializovaných

na

poskytování

ICT

služeb

a

vybudování

institucionální

kompetence metodicky řídit procesy útvary informatiky OVS a řídit všechny fáze
životního cyklu ISVS, za účelem optimalizace výkonnosti a celkové efektivity
eGovernmentu jako celku. Předsedou pracovního výboru je Ing. Ondřej Felix,
Digitální šampion ČR.
Pracovní skupina pro architekturu a řízení ICT
Předsedou Pracovního výboru pro architekturu a strategii (dále jen PV) je zástupce
Ministerstva vnitra Mgr. Tomáš Kroupa z odboru Hlavního architekta, který byl
jmenován dne 30. dubna 2015. Pracovní výbor byl následně po změně statutu RVIS
transformován do Pracovní skupiny pro architekturu a řízení ICT. Nominování
do pracovní skupiny jsou zaměstnanci na úrovni ICT architektů, ředitelů ICT
jednotlivých ministerstev a zástupci Asociace krajů České republiky, Svazu měst a
obcí České republiky a dále přizvaní odborníci. Konají se workshopy s možnou
účastí veřejnosti.

23

Působnost pracovní skupiny v oblasti rozvoje architektury ve veřejné správě vede
k dosažení zejména těchto cílů:
-

koordinace zavedení schopnosti vytvářet a užívat modely architektury úřadu ve
veřejné správě ČR;

-

spolupráce na vzniku a rozvoji architektury centrálních sdílených služeb
eGovernmentu a koncepce jejich rozvoje;

-

společné budování sdílených architektonických znalostí, metodiky, principů,
vzorů, referenčních modelů, standardů a dalších akcelerátorů;

-

zkvalitnění architektonického obsahu připravovaných strategických dokumentů
státu zejména v oblasti informační společnosti.

Pracovní

skupina

projednává

výstupy

činnosti

odboru

Hlavního

architekta

eGovernmentu. Zejména „Výroční zprávu o posuzování projektů útvarem Hlavního
architekta eGovernmentu“ podle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS a usnesení vlády č.
889/2015. Dále projednává Informační koncepci České republiky a její přílohy,
zejména:
-

Slovník eGovernemntu,

-

Metody řízení ICT,

-

Národní architektonický rámec,

-

Národní architektonický plán.

V rámci výše uvedené restrukturalizace se pracovní skupina přesunula do
působnosti Pracovního výboru pro efektivní centrálně koordinované ICT veřejné
správy.

Pracovní skupina pro přípravu a vybudování eGovernment Cloudu
Dne 28. listopadu 2016 Vláda České republiky schválila materiál s názvem
„Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR“
a současně uložila zahájení prací na projektu „Příprava vybudování eGovernment
cloudu“ v rámci pracovní skupiny (dále jen „PS eGC“) pod záštitou RVIS a vedením
MV ČR. V lednu 2017 zahájilo svoji činnost 5 pracovních týmů (legislativní,
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ekonomický, bezpečnostní, provozní a procesní) za účasti zástupců odborné
veřejnosti, digitálního šampiona a generálního ředitele SPCSS. PS eGC sčítá celkem
66 členů v čele s Ing. Miroslavem Tůmou, Ph.D., ředitele odboru kybernetické
bezpečnosti a koordinace ICT, který je vedoucím pracovní skupiny eGC.
Mezi základní cíle eGovernment cloudu patří zefektivnění a optimalizace provozu
ICT a podpory informačních systémů/aplikací VS, které instituce využívají
na podporu svých agend či podpůrných a administrativních procesů, a to cestou
sdílených služeb eGC. Dále konsolidace datových center a tím zvýšení sdílení ICT
zdrojů VS, sjednocení provozního prostředí IS provozovaných ve státní části eGC
na několik vybraných platforem, definování minimálních standardů pro poskytování
sdílených služeb pro státní a komerční část eGC, zajištění potřebné bezpečnosti
a spolehlivosti provozu IS, atd. a postupné definování standardů pro vybrané
softwarové aplikace podporující stejnou agendu.
Jednání Boardu PS eGC se koná pravidelně 1x za měsíc. Dne 14. listopadu 2018
byla usnesením č. 749 schválena Souhrnná analytická zpráva, výstup Fáze I.
projektu Příprava vybudování eGovernment cloudu, a schváleno pokračování
realizace Fáze II. (pilotní) uvedeného projektu.
V souladu s usnesením byly zahájeny činnosti dočasného Řídícího orgánu eGC
(dále jen „ŘOeGC“), poradního orgán ŘOeGC a meziresortní komise pro legislativní
rozpracování variant řešení právního rámce státní části eGC. Z důvodu komplexnosti
a náročnosti rozpracování variant řešení právního rámce státní části eGC byl termín
pro splnění úkolu prodloužen do 31. 12. 2019. Ústředním orgánům státní správy,
spravujícím kritickou komunikační infrastrukturu a významné informační systémy, byl
usnesením uložen úkol zpracovat hodnocení bezpečnostních dopadů a TCO těchto
systémů. Z důvodu komplexnosti a náročnosti zpracování tohoto úkolu byl termín pro
jeho splnění prodloužen do 30. 11. 2019.
V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, je na základě
provedené předběžné tržní konzultace připravována zadávací dokumentace
k veřejné zakázce na zavedení dynamického nákupního systém pro služby IAAS a
PaaS pro komerční částí eGC. Do 31. 12. 2019 bude ŘOeGC zaveden dynamický
nákupní systém pro služby IAAS a PaaS pro komerční částí eGC.
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Pracovní skupina pro otevřená data
Předsedou pracovní skupiny je Národní koordinátor otevřených dat Mgr. Michal
Kubáň z odboru Hlavního architekta. Tato pracovní skupina řeší problematiku
otevřených dat vyplývající z ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím a navazujícího nařízení vlády č. 425/2016 Sb. o seznamu
informací zveřejňovaných jako otevřená data. Do pracovní skupiny jsou nominováni
zástupci jednotlivých úřadů, zejména ministerstev, úřadů s celostátní působností a
samosprávy.
Významným úkolem pracovní skupiny je převzetí do aplikační praxe výstupů projektu
„Implementace

strategií

v

oblasti

otevřených

dat

II“

(reg.

Č.

CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0004172) a následná odborná gesce nad výstupy a
směřováním projektu „Rozvoj datových politik v oblasti zlepšování kvality a
interoperability dat veřejné správy“ (reg č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0013983),
který se bude oblasti otevřených dat věnovat až do 31. 5. 2023. Oba projekty
realizuje odbor Hlavního architekta eGovernmentu.

Pracovní skupina pro propojený datový fond
Pracovní skupina se zaměřuje na zavedení a koordinaci aktivit vedoucí k uplatnění
Propojeného datového fondu, tak jak jej definuje Národní architektonický plán. Členy
pracovní skupiny jsou zejména provozní ředitelé ICT a věcní správci systémů dle
potřeby.

Pracovní výbor pro digitálně přívětivou legislativu
Jedním z klíčových výstupů práce Pracovního výboru pro digitálně přívětivou
legislativu (dále jako „PVDPL“) je vytvoření návrhu střechového zákona o právu
na digitální služby. Tímto stěžejním tématem se PVDPL zabýval po celý rok 2019.
Vedle návrhu zákona se PVDPL zabýval zpracováním podkladů pro program
Digitální Česko za cíl digitálně přívětivá legislativa a vytvářením stanovisek k právním
předpisům a věcným záměrům, zda jsou v souladu s digitálně přívětivou legislativou,
obzvláště pokud se týkají digitalizace (např. eHealth, SONIA – bank ID, digitalizace
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stavebního řízení). V průběhu roku došlo ke změně na pozici předsedy pracovního
výboru, kterým se stal náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní
správy a územní samosprávy, pan JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D, náměstek ministra
vnitra pro řízení sekce legislativní, státní správy a územní samosprávy, který se
zaměřil především na vytváření a projednávání zákona o právu na digitální služby.
Zákon o právu na digitální služby (dále jen „zákon“) definuje pro občana a
podnikatele na jednom místě jeho práva na poskytnutí služeb veřejné správy
v digitální podobě. K tomuto účelu zákon zakotvuje, že do 1 roka ode dne přijetí
zákona vydá vláda svým nařízením katalog všech služeb veřejné správy, do kterých
občan nebo podnikatel vstupuje podle právního řádu s orgány veřejné moci (na
základě žádosti občana nebo podnikatele nebo z vůle státu), tj. se všemi úřady a
institucemi státní správy (vyjma samospráv). Současně zákon zároveň stanovuje, že
všechny služby veřejné správy, které lze digitalizovat, budou digitalizovány
nejpozději do 5 let ode dne účinnosti zákona. Pro nově zákonem definované služby
veřejné správy se automaticky počítá s tím, že nově vytvářené služby veřejné správy
budou rovnou nabízeny rovnoprávně jak v papírové, tak v digitální podobě s výjimkou
služeb, které nelze z jejich podstaty digitalizovat (např. fyzické předání průkazu).
Návrh Zákona o právu na digitální služby je poslaneckým návrhem zákona, který
podpořilo svým podpisem 137 poslanců, a to ze všech poslaneckých klubů
zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Vlastní návrh
zákona byl na základě dohody zástupců poslaneckých klubů dopracován
ve spolupráci s týmem člena Legislativní rady vlády a člena Pracovního výboru
pro digitálně přívětivou legislativu RVIS, který projednal se všemi oslovenými
subjekty připomínky k návrhu zákona v rámci připomínkového řízení organizovaného
v rámci RVIS. Mnoho z uplatněných připomínek bylo akceptováno a zapracováno
nebo uplatněné připomínky byly vysvětleny na společných jednáních.
V průběhu srpna a počátku září 2019 probíhala jednání o návrhu v jednotlivých
výborech. Garanční výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj schválil návrh
ve znění obsáhlého pozměňovacího návrhu 5. září 2019 a doporučil jej přijmout
v tomto znění. Ústavně právní výbor se návrhem zabýval 6. září 2019. Vzhledem
k časové tísni zde nedošlo ke schválení, ale i přes tuto skutečnost Výbor s ohledem
na doporučení Garančního výboru souhlasil se zařazením druhého čtení v daném
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termínu. Souběžně připravovaný změnový balíček o další elektronizaci a postupu
orgánů veřejné správy, pracovně nazývaný „DEPO“, jehož připomínkové řízení
skončilo 12. srpna 2019, byl po dohodě se zástupci politických stran, IT sektoru a
zástupců MV upraven a klíčové kapitoly týkající se přímo návrhu zákona o právu
na digitální služby byly přiřazeny k tomuto návrhu. Zkrácené „DEPO“ zůstane nyní
odloženo a stane se nosičem změn dalších agendových zákonů, které bude
vyžadovat program DČ. K rozšíření návrhu zákona o právu na digitální služby došlo
na základě dohody, aby celý legislativní proces neprobíhal nekoordinovaně ve dvou
částech.
Koncept pozměňovacího návrhu se nedotkl základních institutů obsažených
v zákoně, tj. práva na digitální službu, práva činit digitální úkon a práva na osvědčení
digitálního úkonu. Připojeny byly návrhy novely zákona o přístupu ke svobodným
informacím, zákona o informačních systémech veřejné správy, správního řádu,
zákona o ověřování, zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, o základních registrech a zákona o kybernetické bezpečnosti.
Dne 25. září 2019 zákon o právu na digitální služby prošel v Poslanecké sněmovně
druhým čtením bez zásadních změn oproti původnímu znění. Dne 8. listopadu 2019
schválila Poslanecká sněmovna ČR ve třetím čtení návrh zákona o právu na digitální
služby a o změně některých zákonů a to 163 hlasy ze 166 přítomných poslanců,
nikdo nebyl proti a 3 poslanci se zdrželi. Návrh zákona byl zaslán k projednání
Senátu ČR. Dne 27. listopadu 2019 byl návrh zákona projednán ústavně-právním
výborem, dne 3. prosince 2019 bude projednáván garančním výborem pro územní
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. V případě schválení zákona Senátem
bude postoupen k podpisu prezidenta republiky.
Pracovní výbor pro prostorové informace
Pracovní výbor pro prostorové informace (dále jen „PVPI“), ve kterém je předsedkyní
RNDr. Eva Kubátová, vedoucí oddělení geoinformatiky odboru eGovernmentu, se
ve sledovaném období sešel 5x. Hlavním cílem jeho činnosti bylo zajištění
průběžného řízení a koordinace implementace Strategie rozvoje infrastruktury
pro

prostorové

informace

v

České

republice

do

roku

2020

(dále

jen

„GeoInfoStrategie“) na základě vládou schváleného Akčního plánu.
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Ve sledovaném období proběhla aktualizace Statutu PVPI tak, aby bylo dosaženo
souladu se Statutem RVIS účinným od 3. 10. 2018. Aktualizovaný Statut PVPI byl
schválen na 14. jednání dne 26. 2. 2019. Aktualizace Statutu PVPI umožnila zapojit
do činnosti PVPI zástupce dalších subjektů v pozici stálých hostů - 1 zástupce
Asociace podnikatelů v geomatice, 1 zástupce České asociace pro geoinformace, 1
zástupce České agentury pro standardizaci, 2 zástupci Českého svazu geodetů
a kartografů a 1 zástupce Českého statistického úřadu.
Rozhodnutím předsedy RVIS ze dne 15. 2. 2019 byla jmenována předsedkyní PVPI
vedoucí oddělení geoinformatiky RNDr. Eva Kubátová, odbor eGovernmentu, která
na pozici

předsedy

eGovernmentu.

PVPI

nahradila

Rozhodnutím

Ing. Romana

předsedkyně

PVPI

Vrbu,

byla

ředitele

tajemnicí

odboru

PVPI

dne

18. 3. 2019 jmenována Ing. Veronika Kocourková, oddělení geoinformatiky, odbor
eGovernmentu.
Hlavní činností všech tří realizačních výkonných týmů, zřízených v rámci organizační
struktury PVPI, ve sledovaném období bylo zejména poskytování odborné podpory
aktivitám

probíhajícím

v rámci

implementace

GeoInfoStrategie,

konkrétně

prostřednictvím dohledu nad řešením výzkumných projektů (program BETA2, TA
ČR):
− Metodika a technologie pro tvorbu odborných tezaurů a slovníků pro potřeby
rozvoje Národní infrastruktury pro prostorové informace (spolugesce MV a
ČÚZK)
o Projekt je ve fázi pilotního provozu a testování

o Termín dokončení 03/2020

− Katalog potřeb pro rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace
o Projekt

byl

dokončen,

probíhají

práce

související

s formálním

ukončením projektu

o Probíhají kroky související se zprovozněním sw výstupu projektu v IT
prostředí MV

− Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy
o Projekt má významnou vazbu na projekt budování DTM/IS DMVS

 Verze JVF DTM a relevantní část podkladů pro vyhlášku o DTM
byly předány pro potřeby Pracovní skupiny pro architekturu
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Pracovního výboru pro digitalizace stavebního řízení a územního
plánování
 V rámci projektu dále vzniknou metodiky pro správu objektů
DTM, návod pro správce technické a dopravní infrastruktury k
editaci relevantních objektů DTM kraje
 Sw nástroj, který bude dalším výstupem projektu, je připravován
k užití pro správu JVF DTM i v rámci IS DMVS
− NaSaPO – Národní sada prostorových objektů
o Byla realizována I. etapa (návrh řešení NaSaPO), je vyhlášena veřejná
zakázka na realizaci II. etapy projektu

Probíhají diskuse a přípravné práce na vypracování návrhu potřebných změn
regulačního rámce oblasti prostorových opatření v kontextu strategických dokumentů
a záměrů eGovernmentu.
V rámci činnosti PVPI byly zahájeny a aktuálně probíhají přípravné práce
na vypracování Informace o realizaci Akčního plánu GeoInfoStrategie (na základě
usnesení vlády ze dne 9. ledna 2017 č. 12), která má být předložena vládě ČR
do 31. 7. 2020. Na jednání 15. 10. 2019 schválil PVPI harmonogram vypracování a
strukturu Informace.

Pracovní výbor pro digitalizaci stavebního řízení a územního plánování
První jednání pracovního výboru pro digitalizaci stavebního řízení a územního
plánování, kterému předsedal Bc. Václav Nebeský, náměstek ministryně pro místní
rozvoj, se uskutečnilo 25. června 2019. Členové výboru zde schválili jednací řád a
statut výboru. Dále pak zde byl představen aktuální stav digitálních technických map
a nový návrh organizace řízení přípravy a realizace zbývajících IS, které jsou
součástí základního schématu Digitalizace stavebního řízení a územního plánování
včetně Portálu stavebníka a tzv. geoportálu. Na tomto základě bylo rozhodnuto o
vzniku pracovních skupin pro legislativu, financování a architekturu. Pracovní skupiny
zahájily činnost v souvislosti s připravovaným projektem Digitalizace stavebního
řízení a územního plánování, především pak v oblasti legislativních změn.
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Dále pak byla zahájena spolupráce s PS pro digitalizaci při Hospodářské
komoře, která řeší primárně digitalizaci stavebního řízení v souvislosti s přípravou
paragrafového znění nového stavebního zákona na základě schválení věcného
záměru rekodifikace. PV nadále pokračuje v práci na přípravě nezbytných
legislativních změn stávajícího stavebního zákona a architektuře 4 základních IS
(tedy integrační platformě, včetně portálu stavebníka, IS evidence rozhodnutí a
kolaudaci, IS pro správu projektových dokumentací a IS pro územní plánování) jako
nezbytného prostředí pro digitalizaci jednotlivých procesů SŘ. Bc. Václav Nebeský
byl po svém odchodu nahrazen Mgr. Lukaszem Kryńskim.
Pracovní skupina pro architekturu
Vedoucím PS byl jmenován Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D. z Institutu plánování a rozvoje hl.
m. Prahy. Hlavní činností PS je navržení architektonického řešení digitalizace
stavebního řízení a územního plánování tak, aby bylo v souladu:
a) s připravovanými legislativními úpravami
b) s připravovaným IS DTM z hlediska budoucího propojení a návaznosti
c) univerzální, modulární a v maximální možné míře využíval již fungující IS
Průběžné výstupy skupiny sloužily jako podklad pro přípravu návrhu legislativních
změn.
PS pracují v několika dalších pracovních podskupinách, které řeší jednotlivé
architektonické prvky systémů, konkrétně DTM ve spolupráci s ČUZK, návaznost
na BIM se skupinou na MPO, dále pak přípravu systému registru evidence čísel
staveb, tzv. „rodného čísla stavby“, jako univerzálního propojovacího klíče
jednotlivých informačních systémů, které spolu se Softwarem stavebních úřadů
umožní digitalizaci procesů stavebního řízení. Bylo zpracováno globální schéma
architektury systému. Členové PS pracují souběžně pro podporu navazujících aktivit
MPO z hlediska přípravy konceptů studií proveditelnosti DTM a MV z hlediska
typového projektu DTM. Byla zahájena příprava detailnějšího popisu systému jako
výchozího podkladu pro přípravu prováděcích právních předpisů.
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Pracovní skupina pro financování
Vedoucím PS byl jmenován Ing. David Valíček, MBA. Hlavní činností této skupiny je
zpracování podkladů pro navrhovanou realokaci finančních prostředků mezi OP PIK
a IROP pro financování Digitální mapy veřejné správy (připravuje ČÚZK), dalších čtyř
informačních systémů DSŘ (připravuje MMR) a komplementárního projektu
Mapování VRI (připravuje ČTÚ). Ve spolupráci s MPO, MF, MV a Asociací krajů
sleduje dořešení problematiky financování investic a provozu DTM na krajích.
Od ostatních pracovních skupin shromažďuje podněty týkající se financování dalších
souvisejících aktivit, jež mají být součástí širšího řešení DSŘ (např. technické
vybavení stavebních úřadů, konektivita stavebních úřadů, aktualizace územních
plánů na jednotný standard, kapacita CMS, standardizace BIM) a bude se zabývat
možnostmi jejich financování.
Pracovní skupina pro legislativu
Vedoucím PS byl jmenován Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie. Hlavní činností
PS jsou legislativní úpravy stávajícího stavebního zákona, případně dalších předpisů,
souvisejících s digitalizací procesů stavebního řízení a územního plánování.
Probíhaly pracovní jednání především s právním odborem stavební sekce MMR. PS
předložila návrh paragrafového znění (§18 a) – g)) novely stavebního zákona
pro ukotvení digitalizace procesů stavebního řízení a územního plánování, a to nově
v Hlavě VIII tohoto zákona, pod názvem Společná ustanovení o digitálních úkonech
a digitálních službách v územním plánování a stavebním řízení a souvisejících
řízeních.
Pracovní skupina pro SAP
Předsedou pracovní skupiny pro SAP je Ing. Ivo Rosypal, ředitel odboru provozu a
rozvoje EKIS. Skupina byla zřízena ke dni 1. 7. 2019. Skupina integruje zástupce
státních organizací využívající k podpoře jejich výkonu systém SAP, tak aby pro tuto
korporátní společnost byla silnějším partnerem pro vyjednání lepších podmínek
spolupráce. Od samotného začátku se společných jednání zúčastňují zástupci České
pošty, České správy sociálního zabezpečení, Ministerstva financí ČR, Ministerstva
vnitra ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu,
Správy železničních dopravních cest a Úřadu vlády ČR.
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Skupina se schází vždy první středu po polovině měsíce. Zatím se uskutečnilo 6
oficiálních jednání zástupců jednotlivých státních organizací, které hostil vždy jeden
z účastníků jednání.
Skupina si klade za cíl řešit hlavní 3 směry:
•

Přechod (upgrade) stávajících systémů jednotlivých zástupců na novou

databázi SAP HANA a na novou modernizovanou platformu systému SAP S/4HANA
o

Využití vlastních zkušeností jednotlivých účastníků s jejich implementací

modernizované databáze SAP HANA (např. Česká pošta, Česká správ
asociálního zabezpečení či Správa železničních dopravních cest) a jejich
předání rad ostatním účastníkům
•

Na základě spolupráce s Ministerstvem financí ČR vytvořit centrální

dohodu na nákup produktů SAP
o

Ministerstvo financí ČR zpracovává podklady pro vytvoření centrální

dohody na nákup produktů SAP. V rámci jednání skupiny jsou přizváváni
zástupci firmy SAP, aby se vyjádřili formátu dohody s MF a poskytli skupině
další informace plynoucí z budoucího závazku, který by dohodou vznikl.
•

Mezirezortní výpomoc a předávání zkušeností s vlastní implementací

systému
o Na základě prezentací systémů jednotlivých účastníků jednání, jsou pak
vyzdvihnuty určité procesy, o kterých účastníci diskutují, a na základě
meziresortní dohody může konečné řešení převzít kterýkoli z účastníků.
Ministerstvo vnitra ČR se například nechalo inspirovat řešením na
elektronické

hodnocení

státního

zaměstnance,

které

prezentovalo

Ministerstvo zemědělství. Dále pak účastníci sdílí a přebírají řešení
eNeschopenky či problematiku propojení systému SAP se spisovou službu.
Kromě pravidelných jednání a dalších dílčích dohodnutých schůzek účastníků, byla
vytvořena komunikační platforma na bázi SharePoint MV, která slouží k uložení a
výměně dokumentace mezi jednotlivými účastníky.
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Skupina RVIS pro SAP bude v roce 2020 pokračovat v započaté práci nad tvorbou
centrální smlouvy MF se společností SAP, která má jejím účastníkům přinést
zkvalitnění služeb podpory ze strany SAP a zároveň úsporu prostředků na nákup
licencí a službu podpory. Rovněž se jako velmi přínosná jeví spolupráce
nad

jednotným

řešením

konkrétních

problémů,

jenž

vyplývají

převážně

z legislativních změn.

Výkonný výbor pro Digitální ekonomiku a společnost
Koordinačním úřadem výkonného výboru pro Digitální ekonomiku a společnost je
Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Dne 2. 4. 2019 proběhlo na MPO zasedání Výboru pro digitální ekonomiku a
společnost. Cílem jednání bylo zejména krátce zhodnotit meziresortní připomínkové
řízení k implementačním plánům (dále jen IP) k programu Digitální Česko, které bylo
zahájeno 14. 2. a ukončeno 28. 2. 2019. Dále MPO prezentovalo klíčové aktivity,
jimiž naplňuje cíle koncepce DES. Na jednání byl představen harmonogram dalšího
postupu v plnění programu Digitální Česko (nová aktualizace implementačních
plánu, meziresortní připomínkové řízení a předložení aktualizovaných IP vládě
ke schválení). MPO představilo Inovační strategie ČR 2019 – 2030 a její vztah
k DES.
Další jednání Výboru pro digitální ekonomiku a společnost proběhlo dne 4. 6. 2019.
Cílem jednání bylo zejména informovat o harmonogramu dalšího postupu plnění
Implementačních plánů a aktualizace DES, který byl schválen na jednání
předsednictva RVIS 24. května 2019. Ze strany MPO byl představen program
Digitální Evropa, centra pro digitální inovace a především vládou schválená Národní
strategie umělé inteligence v ČR, kterou mělo MPO uloženou implementačními plány
DES. Na zasedání se řešil rozpočet na plnění záměrů z DES a žádost o finanční
prostředky v rámci přípravy státního rozpočtu za jednotlivé resorty. Své aktivity
při plnění IP k DES představilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Dne 31. 10. 2019 proběhlo na zatím poslední jednání Výboru. Cílem jednání bylo
zejména informovat o přiděleném státním rozpočtu na plnění implementačních plánů
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ke koncepci DES. MPO představilo nově navrženou strukturu DES a principy
aktualizace implementačních plánů. Své aktivity v plnění DES představilo
Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo zdravotnictví.
Výbor pro umělou inteligenci
Dne 31. října 2019 proběhlo na MPO první zasedání Výboru pro umělou inteligenci.
Cílem jednání bylo přestavení současné situace v EU, představení dvou projektů
na vznik centra excelence v ČR a non-paperu k regulaci AI. Druhá část zasedání
byla zaměřena na plnění Národní strategie umělé inteligence v ČR. ´

Výkonný výbor pro horizontální spolupráci
Výkonný výbor pro horizontální spolupráci byl zřízen za účelem koordinace prací
na programu Digitální Česko. Členy výboru jsou zástupci resortů koordinujících
jednotlivé

koncepce programu Digitální

Česko,

tedy

Ministerstvo průmyslu

a obchodu, Úřad vlády ČR a Ministerstvo vnitra, dále pak předsedové pracovních
výborů zřízených v rámci Výkonného výboru pro Informační koncepci České
republiky a další přizvaní experti pracujících na programu DČ. V čele výboru stojí
vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci a předseda Rady vlády pro informační
společnost Ing. Vladimír Dzurilla. Součástí výboru jsou taktéž zástupci sekretariátu
RVIS. VVHS se schází zpravidla jednou za dva měsíce, řeší a koordinuje aktuální
dění týkající se programu Digitální Česko.
Pracovní skupina pro jednací řízení bez uveřejnění
Pracovní skupina byla založena rozhodnutím předsedy RVIS o zřízení Pracovní
skupiny na základě návrhu předsedy vlády ze dne 15. prosince 2014 jako reakce
na dosavadní nedostatky v systému řízení ICT ve státní správě, které byly popsány
v již publikovaných analýzách a dokumentech v souladu s ustanovením článku
8 odst. 1 tehdy platného Statutu RVIS v působnosti Pracovního výboru
pro udržitelnost provozu ICT a nákup zboží a služeb v oblasti ICT, a to dočasně
do jejího odvolání předsedou RVIS. Přijetím usnesení Vlády České republiky
č. 629 a s tím souvisejícího návrhu změn Statutu RVIS bylo navrženo,
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že se Pracovní skupina přesune z působnosti Stálého pracovního výboru
pro udržitelnost provozu ICT a nákup zboží a služeb v oblasti ICT do působnosti
Výkonného výboru pro horizontální spolupráci zřízeného dle článku 7 odst. 1 písm.
d) Statutu RVIS přijatého výše zmíněným usnesením č. 629. Pracovní skupina
se skládá ze 13 členů včetně tajemníka. Vedoucím PS je Mgr. Radim Karásek
z odboru Hlavního architekta.
Pracovní skupina se zabývá projednáváním záměrů nadlimitních veřejných zakázek
v oblasti informačních a komunikačních technologií, které má příslušný zadavatel
v úmyslu realizovat podle ustanovení § 63 – § 66 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, aby nedocházelo k nadužívání jednacího řízení bez
uveřejnění

(dále

též

„JŘBU“).

Projednávání

materiálů

přispívá

k

vyšší

transparentnosti ICT zakázek ve státní správě, jedná se především o ty případy, kdy
jednotlivé resorty chtějí například zadat zakázku přímo jednomu konkrétnímu
dodavateli formou takzvaného jednacího řízení bez uveřejnění.
Pro všechny případy zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění platí,
že je nutné, aby zadavatel použití jednacího řízení bez uveřejnění řádně
a v dostatečné míře odůvodnil co do oprávněnosti jeho použití (naplnění zákonných
předpokladů). Zadávání zakázek formou jednacího řízení bez uveřejnění je obecně
teorií i praxí hodnoceno jako výjimečný nástroj používaný jen za krajních
a mimořádných okolností. Je tedy povinností i zájmem zadavatelů nalézt
smysluplnou alternativu tomuto nástroji.
Důležitým milníkem pro fungování Pracovní skupiny bylo přijetí usnesení vlády
České republiky ze dne 2. listopadu 2015 č. 889, k dalšímu rozvoji informačních
a komunikačních technologií služeb veřejné správy, kterým byly schváleny
dokumenty

Strategie

rozvoje

ICT

služeb

veřejné

správy

a

její

opatření

na zefektivnění ICT služeb a Základní zásady postupu při čerpání finančních
prostředků na výdaje související s informačními a komunikačními technologiemi
s hodnotou více než 6 mil. Kč ročně (dále jen „Základní zásady“).
Soubor Základních zásad předpokládá vedle posílení úlohy RVIS vznik odborného
kapacitního zázemí v rámci MV, které bude v souvislosti s implementací zásad
poskytovat ostatním resortům kontinuální metodickou podporu. Podle Základních
zásad je každý zpracovatel projektu povinen mj. seznámit s projektem před
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zahájením jeho realizace útvar Hlavního architekta eGovernmentu, a to včetně všech
souvisejících podkladů, zejména pak se základními podmínkami, ekonomickou
a personální náročností a dále s architektonickým modelem navrhovaného řešení
způsobem určeným útvarem Hlavního architekta eGovernmentu. Úlohu útvaru
Hlavního architekta eGovernmentu dle usnesení vlády plní odbor Hlavního architekta
eGovernmentu organizačně začleněný ve struktuře MV (dále jen „OHA“). Stanovisko
útvaru Hlavního architekta eGovernmentu je klíčovým odborným hodnocením
a vodítkem, které Pracovní skupina při své činnosti bere v potaz.
Předkladatel předkládá materiály pracovní skupině cestou sekretariátu Pracovní
skupiny a plně odpovídá za to, že předkládané materiály jsou pravdivé, správné,
úplné a nezavádějící. Z předkládaných materiálů Pracovní skupina vychází
a předpokládá se, že tyto materiály splňují požadavky uvedené v předcházející větě
tohoto článku. V případě doplňujících dotazů či pochybností si Pracovní skupina
vyžádá doplňující informace v souladu s jejím statutem. Součástí materiálů je
i

formulářově

zpracovaná

tzv.

předkládací

zpráva,

která

obsahuje

kromě

předpokládané hodnoty veřejné zakázky včetně způsobu stanovení její výše
a stručného zhodnocení výhod pořízení předmětu zakázky formou jednacího řízení
bez uveřejnění i podrobné ekonomické vyhodnocení výhodnosti zamýšleného
postupu doložené formou Total Costs of Ownership (dále jen „TCO“) na 5 let.
Předkládání materiálů Pracovní skupině je založeno na usnesení vlády č. 208 ze dne
22. března 2017 o uložení povinností v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek
v jednacím řízení bez uveřejnění, na základě spolupráce zadavatelů a na základě
výjimek (dále jen „usnesení č. 208/2017“). Zpráva o projednání Předsednictvem
RVIS je předkladatelem následně předložena jako součást informace pro vládu ČR
předkládané dle výše uvedeného usnesení vlády.
V rámci monitoringu činnosti pracovní skupiny pro jednací řízení bez uveřejnění je
Vládě České republiky předkládána v půlročním intervalu „Zpráva o činnosti Pracovní
skupiny Rady vlády pro informační společnost pro jednací řízení bez uveřejnění“.
Tento materiál je předkládán na základě žádosti předsedy vlády ze dne 26. listopadu
2015. Zpráva obsahuje souhrn činnosti v rámci sledovaného období, přehled
projednaných zakázek a snaží se přicházet s doporučeními, která by pomohla
k lepšímu fungování a rozhodování této pracovní skupiny.
37

Za období od 1. ledna 2019 do 30. listopadu 2019 bylo projednáno 8 veřejných
zakázek v režimu JŘBU, jejichž přehled obsahuje níže uvedený seznam:
Č.

Název VZ

Hodnota (Kč)
bez DPH

Předložil

Č.J.

Doporučeno
PS pro JŘBU

Souhlas
předsednictva
RVIS

Komplexní zajištění
provozu
aplikace
APSTR

10 100 000

MSP

Podpora provozu a
rozvoje ISOH

5 355 000

MŽP

163 800 000

ČTÚ

MV23862/E
G-2019

14. 2. 2019

25. 2. 2019

43 900 143

NAKIT

MV54368/E
G-2019

11. 4. 2019

17. 4. 2019

7 200 000

MŽP

6

Generační inovace
SW nástroje pro
správu kmitočtového
spektra ČR
Zabezpečení
provozuschopnosti a
pozáručního servisu
mikrovlnných
zařízení MV
Pořízení podnikové
licence
Esri
na
období 2019-2022
Podpora provozu a
rozvoje ISOH

9 141 000

MŽP

PS
nedoporučeno
dne 9. 5. 2019
11. 7. 2019

17. 7. 2019

14 721 200

7

Příjem
tísňových
SMS
zpráv
v systému TCTV112

MV-GŘ
HZS

MV65537/E
G-2019
MV96395/E
G-2019
MV117280/E
G-2019

Nabytí majetkových
práv
a
zajištění
provozní podpory a
vývoje 2020-2023

1 400 000 000

MF-GFŘ

Vráceno
k dopracování
dne 24. 1.
2019, vráceno
k dopracování
dne 14. 2.
2019; 4. 3
2019
předkladatelem
staženo
Vráceno
k dopracování
dne 24. 1.
2019

1

2

3

4

5

8

Vráceno
k dopracování
dne 1. 8. 2019;
dne 29. 8.
doporučeno
Ve dnech 12.
9. a 19. 9.
rozhodnuto o
nepříslušnosti
PS
k
projednání

10. 9. 2019

Na základě výše popsaných skutečností lze činnost pracovní skupiny hodnotit
i nadále velmi pozitivně, a to zejména z důvodu, že centralizuje know-how v oblasti
ICT zakázek zadávaných formu JŘBU a vede zadavatele k zvážení dosavadního
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postupu,

dalších

alternativ

pro

následující

období

a

možného

přechodu

na transparentnější druh zadávacího řízení vč. tlaku na nastavení standardních
postupů a vytvoření konceptu (nového) procesu v každém jednotlivém případě
předkládaných veřejných zakázek.

IV.
A) Výstupy dostupné na internetu
Zápisy

z jednotlivých

zasedání

Rady

a

další

dokumenty

jsou

zveřejněny

na internetových stránkách Ministerstva vnitra:
http://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-informacni-spolecnost.aspx
Informace o programu Digitální Česko jsou dostupné na adrese:
www.digitalnicesko.cz
B) Materiály, na které se zaměřují aktivity RVIS
Dle Statutu Rady vlády pro informační společnost je Rada stálým odborným
poradním,

iniciačním

a

koordinačním

orgánem

vlády

pro

oblast

reformy

veřejné správy, oblast informační společnosti, digitální agendy, eGovernmentu
a informačních a komunikačních technologií.

Působnost a činnosti Rady plynou

též ze Statutu RVIS (zejména z čl. 2).
C) Výstupy Rady vlády pro informační společnost
Rada vlády pro informační společnost předložila Vládě ČR pro informace následující
materiály:

Vláda
Druh výstupu

Počet
celkem

Vzala na
vědomí

Schválila
usnesením

Odmítla

Půlroční zpráva o činnosti
Pracovní skupiny pro jednací

2

2

-
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řízení bez uveřejnění
Výroční zpráva o činnost
Rady vlády pro informační
společnost

1

Zpráva o plnění programu
„Digitální Česko“

1

V.

1

-

-

Rozdělení dotací
Rada vlády pro informační společnost o dotacích nerozhoduje ani se nepodílí
na jejich rozdělování.

VI.

Mezinárodní spolupráce
Dne 19. listopadu 2019 v Míčovně Pražského hradu byla pod záštitou Ministerstva
vnitra České republiky a Národní agentury pro komunikační a informační technologie
uspořádána konference s názvem „Snadná navigace světem úřadů III.“
Leitmotivem konference byl zákon o právu na digitální služby a související
pozměňovací návrhy. Dalšími tématy na konferenci byla portálová řešení,
problematika rodných čísel či řízení ICT v detailu. Jako každý rok byla konference
vedena diskuzní formou a jednotliví účastníci měli možnost zaslání svých dotazů
pomocí technologie Sli.do. Tradičním zahraničním účastníkem byla letos dánská
delegace, které představila svá řešení v oblasti eGovernmentu.
Všechny informace o konferenci, včetně fotografií, zodpovězených otázek přes
aplikaci SLI.DO, videozáznam či prezentace jednotlivých účastníků naleznete
na stránkách www.snsu.cz.
Členové Rady vlády pro informační společnost se taktéž účastnili jednání
na dánském velvyslanectví dne 20. listopadu 2019, kde pan Jens Krieger Røyen,
ředitel odboru pro mezinárodní spolupráci z Dánské digitalizační agentury, představil
dánský eGovernment – jeho základy, vývoj a současnou podobu včetně způsobu
implementace. Toho samého dne měli členové RVIS možnost se účastnit taktéž
ve spolupráci s dánským velvyslanectvím semináře ”Jak spolupracovat s bankovním
sektorem na digitalizaci veřejné správy”, který proběhl v poslanecké sněmovně.
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Program Digitální Česko získává mezinárodní přesah zejména díky konferencím či
seminářům, na kterém jsou jeho činnosti prezentovány a blíže popisovány.
V uplynulém roce se jednalo o 5. ročník konference e-Governance v estonském
Tallinnu. Následně byla činnost program Digitální Česko prezentována na Konferenci
V4 ve vládním panelu tematicky zaměřeným na digitální transformaci. Dále byla
organizována ve spolupráci s resortem MMR zahraniční cesta do Finska, kde se
vládní zmocněnec setkal s finskými představiteli a lídry digitální transformace
ve Finsku. Přímou součástí této cesty bylo předání nejen předání praktických
zkušeností v oblasti digitalizace státu, Governmentu, ale i zkušeností v oblasti
legislativy která s digitalizací přímo souvisí.

VII.

Výdaje v KČ za sledovaný rok
V souvislosti s činností Rady v roce 2019 nevznikly Ministerstvu vnitra ani ostatním
resortům žádné finanční výdaje.

VIII.

Plán činnosti na rok 2020
Ve své činnosti bude Rada i nadále sledovat základní linky úkolů, k nimž byla
zřízena. Klíčovými opatřeními jsou zejména koordinace rozvoje a centralizace
provozu ICT služeb. Navrhovaná – a postupně zaváděná - centralizace ICT služeb
ponechává na příslušném ministerstvu zodpovědnost za věcný obsah ICT služeb,
které se využívají na podporu agendy, která je v gesci tohoto ministerstva. Odděluje
však garanci technologickou tak, aby bylo možné využívat pro podporu různých
agend stejnou technologickou platformu (datové centrum) a její obslužný personál.
Jinak řečeno, za definici funkcionalit (vstupů, výstupů, podpořených činností) ICT
služby bude i nadále zodpovědný gestor agendy (obvykle věcně příslušné
ministerstvo), a to i pro ostatní uživatele (obce, kraje). Za technickou realizaci
a provoz bude zodpovědný dodavatel centrálního technologického řešení.
Základními okruhy, kterými se Rada i nadále bude zabývat, jsou:
RVIS i nadále koordinuje aktivity v rámci projektu Digitálního Česko a jeho tří pilířů,
jimiž jsou:
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1. Česko v digitální Evropě (navazující na Strategii pro jednotný digitální trh)
2. Informační koncepce České republiky
3. Digitální ekonomika a společnost
Dále se Rada bude zabývat:
•

materiály týkající se působnosti útvaru hlavního architekta – výdaje do ICT
nad 6 milionů Kč ročně.

•

veřejné zakázky ICT s přesahem na kmenové projekty eGovernmentu;

•

nákupy ICT – centrální řešení pro stát a veřejnou správu;

•

kmenové projekty eGov (eIDAS, eGon Services Bus, MORIS);

•

záměry centralizace informačních systémů, popř. budování nových centrálních
IS;

•

schvalování

a

naplňování

Implementačních

plánů

ke

Strategickému

rámci a souvisejících dokumentů;
•

legislativní

opatření

k zavádění

efektivní

podpory

eGovernmentu

pro oblast veřejné správy;
•

supervize zajištění elementárních činností v oblasti eGovernmentu (včetně
nových aktivit typu správa národní architektury eGovernmentu, implementace
nařízení eIDAS, vymanění se z vleku dodavatelů tzv.

vendor lock-in,

již uvedené centralizace nákupů a odstranění nutnosti uzavírání smluv
v režimu tzv. jednacího řízení bez uveřejnění).
•

Aktualizace Programu Digitální Česko

Navrhovaná opatření povedou zejména k:
•

postupné eliminaci multiplicitních řešení stejně zaměřených informačních
systémů (IS) veřejné správy (sdílení centrálních služeb);

•

výraznému

snížení

nákladů

na

provoz

a

rozvoj

standardních

ICT

služeb (jako je např. spisová služba nebo e-mail) - (zefektivnění nákupu
komoditních ICT služeb);
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•

standardizaci,

zvýšení

kvality,

efektivity

a

měřitelnosti

služeb

veřejné správy;
•

využití

dat

ze

stávajících

informačních

systémů

veřejné

správy

pro potřeby lepšího řízení a rozhodování ve veřejné správě (využití
provozních dat veřejné správy);
•

zvýšení rozsahu a uživatelské přívětivosti elektronické formy služeb veřejné
správy pro občany firmy (uživatelská přívětivost a úspora času občanů
i podnikatelů).

A) Úkoly plynoucí z činnosti Rady a plán pro rok 2020
Definované úkoly plynoucí z činnosti Rady:
1) V roce 2020 bude Rada vykonávat i nadále svou odbornou a poradní funkci
ve vztahu k implementaci nařízení eIDAS a předložení zákona o vytváření
důvěry v elektronických komunikacích. V této souvislosti se bude Rada
zabývat rovněž tématem elektronických občanských průkazů a elektronické
identity občanů – klientů veřejné správy.
2) V návaznosti na výzvy publikované Integrovaným regionálním operačním
programem bude RVIS v roce 2020 spolupracovat na strategickém řízení
projektů

v oblasti

úplného

elektronického

podání,

kyberbezpečnosti

a elektronizace vybraných odvětví veřejné správy.
3) Pod záštitou RVIS bude docházet k plnění úkolů a činností v rámci programu
Digitální Česko vyplývajících z usnesení Vlády ČR č. 629/2018 a č. 255/2019.
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IX.

Závěr
Rada od počátku svého působení vykazuje objektivní výsledky a úspěšně plní svou
roli v oblasti elektronizace služeb veřejné správy a rozvoje informační společnosti.
Zároveň nalézá tři klíčové rozměry dosavadní činnosti RVIS, jež dokládají její
efektivitu v systému řízení veřejné správy:
Strategický rozměr
Rada vlády pro informační společnost od počátku své činnosti prokázala reálnou
potřebnost a nezastupitelnost odborného poradního orgánu v oblasti strategií rozvoje
informačních technologií ve veřejné správě. Dosavadní rozvoj elektronizace služeb
veřejné správy dosáhl v mnoha oblastech významných pokroků, zároveň byl však
poznamenán absencí centrálně definované, sledované a aktualizované strategie.
Jak vyplývá z výše uvedených oblastí činnosti, RVIS se ihned po svém založení
účinně zhostila role odborného garanta strategických dokumentů a plánů v oblasti
ICT a veřejné správy (zejména ve vztahu ke Strategickému rámci rozvoje veřejné
správy v České republice 2014 – 2020, Implementačnímu plánu pro Strategický cíl 3,
a Strategii rozvoje ICT služeb veřejné správy).
Řídící a koordinační rozměr
Kromě strategického aspektu plní RVIS do míry stanovené jejím Statutem rovněž roli
koordinátora realizace relevantních strategií pro rozvoj elektronických služeb veřejné
správy a koordinátora programu Digitální Česko. Intenzivní spolupráce RVIS
s ústředními správními úřady, ale rovněž se samosprávnými celky, či digitálními
zmocněnci, dokládá skutečnost, že relevantní aktéři považují existenci odborného
koordinačního tělesa typu RVIS za potřebnou a přínosnou. Příkladem úspěšného
plnění koordinační role RVIS je dosažení dohody s řídícím orgánem IROP na typu,
obsahu a finanční alokaci výzev, které byly v tomto operačním programu v oblasti
ICT ve veřejné správě vyhlášeny v letech 2015 a 2017. Díky přijetí usnesení č. 629
zde 3. října 2018 došlo k obměně Rady, kdy se jedním z jejích cílů činnosti RVIS
stalo i propojení s programem Digitální Česko. Činnost Rady jako taková se ale

44

nemění a i nadále prioritou RVIS zůstává i rozvoj v oblasti informační společnosti,
digitální agendy, eGovernmentu a ICT ve veřejné správě.

Praktický rozměr
Předkladatel zprávy má za to, že z uvedených informací vyplývá, že Rada vlády
pro informační společnost neredukuje svou činnost na strategické a konzultační
aspekty, nýbrž od počátku své existence produkuje praktické výstupy a stabilně
přispívá k reálnému chodu veřejných institucí v oblasti ICT ve veřejné správě. Tento
fakt lze doložit jak množstvím materiálů, které byly ve sledovaném období
za významného přispění RVIS schváleny vládou (např. Implementační plány
programu Digitální Česko), tak např. kontinuální aktivitou v oblasti posuzování
záměrů zakázek ICT v režimu JŘBU (8 záměrů ve sledovaném období). Praktický
rozměr činnosti Rady je dále patrný z nastavení organizační struktury a důsledného
dodržování pravidelných intervalů aktivity jejích jednotlivých útvarů.
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X. Použité zkratky
ČBÚ

Český báňský úřad

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

ČTÚ

Český telekomunikační úřad

DČ

Digitální Česko

DES

Digitální ekonomika a společnost

DPL

Digitálně přívětivá legislativa

EET

Elektronická evidence tržeb

eGC

eGovernment Cloud

eIDAS

Evropské nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících
důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice
1999/93/ES

ERÚ

Energetický regulační úřad

EU

Evropská unie

HW

Hardware

ICT

Informační a komunikační technologie

IKČR

Informační koncepce České republiky

IROP

Integrovaný regionální operační program

ISVS

Informační systémy ve veřejné správě

IT

Informační technologie

MD

Ministerstvo dopravy

MK

Ministerstvo kultury

MMR

Ministerstvo místního rozvoje
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MO

Ministerstvo obrany

MSp

Ministerstvo spravedlnosti

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MZDR

Ministerstvo zdravotnictví

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

JŘBU

Jednací řízení bez uveřejnění

MV

Ministerstvo vnitra

NAKIT

Národní agentura pro komunikační a informační technologie

NAP

Národní architektonický plán

NAR

Národní architektonický rámec

NIPI

Národní infrastruktura pro prostorové informace

NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

OHA

Odbor Hlavního architekta

OPZ

Operační program Zaměstnanost

PS

Pracovní skupina

PS eGC

Pracovní skupina pro Přípravu a vybudování eGovernment Cloudu

PV

Pracovní výbor

PVDPL

Pracovní výbor pro digitálně přívětivou legislativu

PVPI

Pracovní výbor pro prostorové informace

PVU

Pracovní výbor pro udržitelnost

RRTV

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RVIS

Rada vlády pro informační společnost

RVVS

Rada vlády pro veřejnou správu
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SPCSS

Státní pokladna Centrum sdílených služeb

SSHR

Správa státních hmotných rezerv

SÚJB

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

SW

Software

TCO

Total costs of ownership

ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

ÚPDI

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

ÚPV

Úřad průmyslového vlastnictví

ÚV

Úřad vlády

VVHS

Výkonný výbor pro horizontální spolupráci

ZZVZ

Zákon o zadávání veřejných zakázek
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XI. Přílohy
Příloha č. 1 – Monitoring tisku
Rada vlády pro infomační společnost
Datum

Zdroj

Odkaz

Název článku

2019-04-04

iHNed.cz

http://HN.IHNED.CZ/c1-66549030-vse-o-

VŠE o digitalizaci a

digitalizaci-a-otevrenych-datech

otevřených datech

https://ekonom.ihned.cz/c1-66660770-do-peti-let-

Do pěti let budou úřady

budou-urady-on-line

on-line. Portál občana

2019-10-17

Ekonom

vyplní i daňové přiznání,
říká vládní zmocněnec
pro IT Dzurilla
2019-06-12

ČTK

ČTK

Nový informační systém
MPSV se asi spustí až v
r.2022 po volbách

Digitální Česko
Datum

Zdroj

Odkaz

Název článku

2019-02-08

ČRo Radiožurnál

Radio vysílání

Rozhovor se Zdeňkem
Zajíčkem, prezidentem ICT
Unie

2019-06-21

2019-04-03

tyden.cz

ČT 24

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/ministerstvo-

Ministerstvo vnitra úspěšně

vnitra-uspesne-nastartovalo-digitalizaci-

nastartovalo digitalizaci

statu_525382.html

státu

TV vysílání

Rozhovor s náměstkem
ministryně průmyslu a
obchodu Ivanem Pilným

2019-03-29

iHNed.cz

http://domaci.ihned.cz/c1-66544770-pres-5-5-

Přes 5,5 milionu Čechů

milionu-cechu-bude-moci-diky-digitalni-obcance-

bude moci mít "digitální

komunikovat-s-urady-online-k-prihlasovani-pouziji-

občanku" pro komunikaci s

bankovni-identitu

úřady, vznikne z
bankovních dat

2019-03-14

tyden.cz

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/pirati-

Piráti představí zákon o
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2019-02-07

2019-01-23

tyden.cz

ČTK

predstavi-zakon-o-pravu-obcana-na-digitalni-

právu občana na digitální

sluzby-statu_516683.html

služby státu

https://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/cesko-

"Česko nemůže být

nemuze-byt-montovnou-evropy-babis-nabidl-

montovnou Evropy." Babiš

plan_512938.html

nabídl plán

ČTK

Vládní rada: Nová strategie
zařadí ČR mezi
nejinovativnější země

2019-09-20

Právo

Tisk

Národní fond má podpořit
ekonomiku

2019-03-12

Právo

Tisk

Změnit lékaře či získat
výpis z dokumentace brzy i
přes internet

2019-02-09

2019-02-05

tyden.cz

Ústecký deník

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/ods-

ODS: Digitalizace je

digitalizace-je-nastrojem-reformy-statni-spravy-ne-

nástrojem reformy státní

cilem_513187.html

správy, ne cílem

Tisk

Umělá inteligence?
Nebojme se revolučních
řešení

2019-01-23

TV Nova

TV vysílání (Televizní noviny)

Vláda chce navýšit podporu
pro vědu a výzkum

2019-08-21

ČTK

ČTK

Nad rámec rozpočtů půjde
na digitalizaci příští rok 492
mil. Kč

2019-01-15

Mladá fronta

Tisk

Konec cest na úřad

ČTK

Vláda: Administrativní zátěž

DNES
2019-07-08

ČTK

podnikatelů se má snížit
2019-04-01

ČTK

ČTK

Do pěti let mají být služby
státu firmám a občanům
on-line

2019-02-04

ČTK

ČTK

Vláda schválila inovační
strategii do roku 2030
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2019-01-28

ČTK

ČTK

Vláda řešila analýzu
potenciálu rozvoje AI i
národní strategii

2019-01-16

ČTK

ČTK

Vláda vypracuje do půlky
roku strategii pro umělou
inteligenci

Ing. Roman Vrba
Datum

Zdroj

Odkaz

Název článku

2019-02-24

ČT 1

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-

Události – Měsíc do

udalosti/219411000100224/obsah/691127-mesic-

podání daňového přiznání

do-podani-danoveho-priznani

Ing. Vladimír Dzurilla
Datum

Zdroj

Odkaz

Název článku

2019-03-

ČT 24

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095426857-

Interview ČT 24, Host:

interview-ct24/219411058040301

DZURILLA Vladimír;

01

vládní zmocněnec pro
IT a digitalizaci
2019-11-

ČRo Radiožurnál

Radio vysílání (Večerní Radiožurnál)

08
2019-01-

Komunikace s úřady se
možná zjednoduší

iHNed.cz

08

https://archiv.ihned.cz/c1-66421830-kontakt-s-urady-

Díky internetovému

levnejsi-pres-web

Portálu občana lidé
ušetří, levnější bude
třeba pas, říká vládní
zmocněnec pro
digitalizaci Dzurilla

2019-1125

iHNed.cz

https://archiv.ihned.cz/c1-66682810-bankovni-ucet-

Bankovní účet se může

se-muze-stat-novou-obcankou-i-podpisem-pokud-se-

stát novou občankou i

zmeni-zakon-bude-stacit-prihlasit-se-do-bankovnictvi

podpisem. Pokud se
změní zákon, bude
stačit přihlásit se do
bankovnictví
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2019-11-

iHNed.cz

08

https://domaci.ihned.cz/c1-66673690-stat-zrejme-

Stát bude muset úřední

bude-muset-resit-uredni-veci-s-obcany-elektronicky-

věci řešit s lidmi hlavně

zakon-temer-jednomyslne-schvalila-snemovna

elektronicky. Vyřídí si
tak změny v dokladech i
výpisy z rejstříků

2019-11-

ČT 1

08

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-

Elektronická

udalosti/219411000101108/obsah/731599-

komunikace s úřady

elektronicka-komunikace
2019-09-

Lidovky.cz

29

https://www.lidovky.cz/domov/digitalni-ustava-ma-

Digitální ústava má

promenit-cesko-behani-po-uradech-nejspis-vystrida-

proměnit Česko. Běhání

elektronicka-

po úřadech nejspíš

komunikace.A190928_141056_ln_domov_vlh

vystřídá elektronická
komunikace

2019-09-

MF Dnes

Tisk

Na úřad bez papírů

Lidovky.cz

https://www.lidovky.cz/domov/492-milionu-do-

492 milionů do

digitalniho-ceska-penize-pujdou-nad-ramec-

digitalizace Česka.

rozpoctu.A190821_151457_ln_domov_ele

Peníze půjdou nad

25
2019-0821

rámec rozpočtů
2019-08-

iHNed.cz

18

https://ictrevue.ihned.cz/c3-66625400-0ICT00_d-

Zákon o právu občana

66625400-zakon-o-pravu-obcana-na-digitalni-sluzby-

na digitální služby je

je-pripraven-do-druheho-cteni

připraven do druhého
čtení

2019-07-

MF Dnes

Tisk

Na úřad přes banku

iDnes.cz

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/statni-sprava-

Místo na úřad k

digitalizace-portal-

počítači. Digitalizace

obcana.A190611_170319_domaci_vlc

státní správy se rozjíždí

Tisk

Stát online. Konec

11
2019-0615

2019-06-

MF Dnes

11
2019-03-

návštěv úřadů
Novinky.cz

29
2019-0328

iHNed.cz

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/banky-

Banky chystají digitální

chystaji-digitalni-doklad-totoznosti-40275995

doklad totožnosti

http://HN.IHNED.CZ/c1-66542980-cesi-budou-moci-s-

Přichází digitální

urady-jednat-pouze-elektronicky-shoduji-se-poslanci-

ústava: Do pěti let
budou Češi moci jednat
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nejdrive-vsak-za-pet-let

s úřady jen elektronicky.
Řidičák nebudou muset
ukazovat ani policistům

2019-03-

aktualne.cz

27

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/do-peti-let-bude-

Lidé mají právo vyřídit si

moci-obcan-komunikovat-se-statem-

věci s úřady digitálně,

digitalne/r~6cc13d18509b11e9b5e8ac1f6b220ee8/

shodlo se na zákoně
137 poslanců

2019-01-

zpravy.iDNES.cz

20

2019-11-

ČTK

https://zpravy.idnes.cz/e-govermen-digitalizace-statni-

Občanky i stavební

spravy-obcansky-prukaz-stavebni-povoleni-bartos-

povolení bude možné

piradi-ods-martin-kup-i7j-

vyřídit online. Změny

/domaci.aspx?c=A190115_450851_domaci_elka

začnou letos

ČTK AUDIO

Stát bude muset

08

agendy s občany řešit
hlavně elektronicky

2019-01-

Mladá fronta

15

DNES

2019-05-

ČTK

Tisk

„Občanku nám doručí
jako kartu z banky“

ČTK

06

Zákon o právu na
digitalizaci státu vláda
ve Sněmovně podpoří

2019-01-

aktualne.cz

07

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/pres-banku-i-do-

Přes banku se přihlásíte

portalu-obcana-stat-vyhlizi-na-ctyri-

i do Portálu občana.

miliony/r~97275fe411dd11e9af000cc47ab5f122/

Stát vyhlíží miliony
nových uživatelů

2019-03-

ČTK

ČTK

27

Zákon o právu na
digitální službu
podepsalo 137
poslanců

2019-0114

ČTK

ČTK

Zástupci vlády a
Platformy pro umělou
inteligenci Svazu
průmyslu a dopravy ČR
podepíší memorandum
o spolupráci v oblasti
umělé inteligence
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