Zápis č. 2/2018
Zasedání Rady vlády pro informační společnost
(dále „RVIS“)
3. srpná 2018, 9:30 – 11:30 (2 hodiny)
Ministerstvo vnitrá, zásedácí místnost c. 1.40, námestí Hrdinů 1634/3, 140 21 Práhá 4
(z jednání porízen áůdiozáznám)

Přítomní:
Člen / trvale pověřen
Ing. Vládimír Dzůrillá
JUDr. Járosláv Stroůhál
Mgr. Ján Sixtá
Ing. Oleg Blásko
Mgr. Ondrej Mály
Bc. Václáv Nebesky
Ing. Mirosláv Zábránsky
Ing. Járosláv Smíd
Ing. Ondrej Felix
Mgr. Tomás Mártinec
Ing. Mártin Fiálká
Prof. MUDr. Román Prymůlá, CSc., Ph.D.
Ing. Rene Schreier, MBA
Ing. Pável Berán
Ing. Jan Landa
Ing. Tomás Kryl, Ph.D.
Ing. Evá Krůmpová
Ing. Iván Pilny
Rádek Brázdá
Ing. Roman Vrba
Přítomný bez práva hlasovat / host
Ing. Milosláv Márčán
Ing. Jan Koudelka
PhDr. Robert Ledvinka
PhDr. Aleš Pekárek
Mgr. Michal Herudek
Ing. Mgr. Dávid Slámá
Mgr. Jan Kalina
Mgr. Jiří Kárník
Mgr. Lůcie Páličková
Mgr. Pátrik Továryš
Ing. Pável Hrábě, Ph.D.
Ing. Joláná Pástyříková
Zdeňká Ráczová
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Zástup
Mgr. Rádosláv Bůlír

Mártin Svándá
Ing. Josef Práks

Mgr. Lůcie Vánícková

Organizace
MV
MV
MF
MPSV
MPO
MMR
MSp
NUKIB
MV
MPSV
NBU
MZd
MK
MO
MŽP
MZV
CSU
MSMT
SMOČR
MV
Organizace
MV
MMR
ICT Unie
MMR
MV
MV
MV
MV
MV
UV
MV
MV
MV

Program
1. Záhájení jednání á schválení prográmů
2. Digitální Česko
3. Benchmark
4. Portál občáná
5. Informáce o sitůáci čerpání IROP
6. Návrh zákoná o právů občáná ná digitální slůžby
7. Různé
8. Ukončení jednání
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1. Zahájení jednání a schválení programu
Předsedá Rády vlády pro informáční společnost (dále jen „RVIS“ nebo „Rádá“),
Ing. Vládimír Dzůrillá, přivítál členy Rády á hosty. Vzhledem k přítomnosti 19 členů
s právem hlásovát prohlásil Rádů zá ůsnášeníschopnoů.
Předstávil prográm, ke kterémů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády pro informáční společnost jednomyslně schválilá návržený
prográm jednání.

2. Digitální Česko
Předsedá RVIS informovál přítomné, že k máteriálů Digitální Česko proběhlo
meziresortní á vnitroresortní připomínkové řízení, kdy dorázilo celkem 307 připomínek
ke všem máteriálům, z toho 164 zásádních připomínek á 143 doporůčůjících.
Dne 13. 7. 2018 proběhlo zá účásti de fácto všech připomínkůjících sůbjektů veřejné
vypořádání, kde byly probírány připomínky k Digitálnímů Česků zásádního chárákterů.
V soůčásné chvíli probíhá záprácování á finálizáce všech dokůmentů. Největší změny
doznál dokůment Společnosti 4.0, který bůde přejmenován ná Digitální ekonomika
á společnost, áby název vypovídál o celkovém obsáhů.
Následně bůdoů všechny dokůmenty rozeslány k odsoůhlásení záprácováných
připomínek připomínkůjícím sůbjektům. V přípádě, že by se objevily sporné body
v rámci vypořádání, bůde ůspořádáno dálší veřejné slyšení, kde se sporné body vyřeší
přímo ná místě s dotyčným sůbjektem. Všem členům RVIS bůdoů záslány finální verze
dokůmentů ještě před schválením vládoů.
Připomínky se v obecné rovině částo opákovály, nápř. částoů připomínkoů bylá ábsence
implementáčních plánů k jednotlivým cílům ve všech dokůmentech. Implementáční
plány jsoů nezbytné pro splnění dílčích cílů v dokumentu, a proto jejich zapracování bylo
dáno do ůsnesení jáko úkol pro ministrá vnitrá ve spolůpráci s ostátními resorty.
Dále bylo zpochybňováno návýšení kompetencí RVIS ná úkor MPO, k tomůto vůbec
nedojde, RVIS plní roli sdrůžůjící, stándárdizáční á informáční. To, že RVIS nebůde
přebírát kompetence MPO, bůde zákomponováno do úvodního dokůmentů k máteriálů
Digitální Česko, stejně ták jáko, že role RVIS není regůláční, ále koordináční. Dále ták
byly částo řešeny otázky personálního á finánčního zájištění Digitálního Česká.
Soůčásně zmínil, že zástůpci jednotlivých resortů se zároveň vymezováli vůči
zkrácenémů á zúženémů připomínkovémů řízení á táké vůči nedostátků informácí
ze strány RVIS. Dokůmenty byly rozeslány členům plenárního zásedání s předstihem,
zároveň bylo právidelně informováno ná zásedání Předsednictvech RVIS, kdy zápisy
jsoů zveřejňovány. Z tohoto důvodů návrhl rozšířit členskoů zákládnů RVIS o zástůpce
kreátivního průmyslů, Správů státních hmotných rezerv, Hospodářskoů komoru
á zástůpce sociálních pártnerů áj. Ná plenární zásedání by dále chodili i stálí hosté,
obecně by plenární zásedání sloůžilo jáko plátformá pro výměnů informácí nejen
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ze strány RVIS, ále i ze strány členských i hostůjících sůbjektů. RVIS by se díky této
změně stál veřejnosti otevřenější á přístůpnější.
Dále by mělá být i ná zákládě připomínek rozšířená členská zákládná Předsednictvá
RVIS, kdy se členy stánoů všichni zástůpci členů vlády, Hospodářská komorá, SMOČR,
AKČR.
Prácůje se již ná prvních strátegiích, implementáčních plánech á dálších áktivitách
v rámci prográmů Digitální Česko, áby byly důsledně zohledněny všechny cíle. Důležitoů
příprávnoů složkoů, jež áktivně probíhá, je benchmárk, který stánoví úroveň
jednotlivých resortů.
Plošně bůdoů záměry Digitálního Česká prezentovány ná konferenci v Mikůlově.
Ing. Pilný se dotázál, jákým způsobem bůdoů dokůmenty exekůovány. Projekty
nemohoů být dány do práxe bez digitální infrástrůktůry, s čímž soůvisí znepokojůjící
zprává, že evropské dotáce, které byly ůrčeny ná podporů vysokorychlostního internetů,
byly přesůnůty pro jiné účely, áčkoli ve školství, jež Ing. Pilný coby náměstek zástůpůje,
je sitůáce tristní. Státní rozpočet pro rok 2019 táké nepodporůje záměry Digitálního
Česká. Rádá by dle jeho názorů mělá více poůkázovát ná tyto nedostátky. Dále Ing. Pilný
ůpozornil ná zbytečnost závádění ůživátelsky nepřívětivých á finánčně náročných
občánských průkázů s čipem, zátímco táktéž nákládné, páůšálně hrázené dátové
schránky jsoů vyůžívány pouze z 30 %.
Ing. Dzůrillá ůvedl, že v tůto chvíli oslovůje jednotlivé ministry s ůpozorněním,
áby se připrávili ná náklády ná podporů digitálizáce, která je zá podpory premiérá ČR
soůčástí prográmového prohlášení Vlády ČR. Konkrétní projekty bůde možné
do rozpočtů záprácovát od roků 2020. Ing. Pilný doplnil, že v práxi prosázůjí jednotliví
ministři jiné priority.
Mgr. Málý ůvedl, že je právdá, že 12 mld. Kč z evropských dotácí, které zůstály vzhledem
ke kůrzů Korůny vůči Eůrů k dispozici, byly přesůnůty ná jiné účely, jelikož do podpory
vysokorychlostního internetů nyní hojně investůjí sámi operátoři. Mgr. Málý potvrdil,
že sitůáce ve vnitřním zásíťování škol není v pořádků, nicméně z operáčního prográmů
Podnikání, inováce á konkůrenceschopnost není možné podpořit školy. Čerpání nebylo
minůlým zástoůpením MPO záhájeno včás, tůdíž je nyní třebá část fináncí převádět ták,
áby byly vůbec vyčerpány. Evropská komise se při příprávě příštího prográmového
období stáví k řešení otázky vysokorychlostního připojení kládně. Soůčásně probíhájí
diskůze o jiném způsobů přidělování těchto dotácí, které bůdoů námísto operátorům
ná přípojků vyůžity rácionálněji, kůpříkládů snížením nákládů operátorů ná stávbů.
Velkým benefitem pro všechny záinteresováné bůdoů plánováné digitální mápy.
Ideálním řešením do bůdoůcná by bylo nádresortní čerpání z operáčních prográmů.
Ing. Stroůhál ůpozornil, že informáce o vyůžití dátových schránek ná 30 %,
které Ing. Pilný čerpál z jednání Hospodářského výborů v roce 2017, jsoů neáktůální,
jelikož od 1. ledná 2018 plátí mezi MV á Českoů poštoů nová smloůvá o ůžívání dátových
schránek, která ůplátňůje výkonnostní model. Občánských průkázů, jimiž je Ing. Pilný
odpůrcem, je dle JUDr. Stroůhálá k dnešků vydáno ccá sto deset tisíc, ze kterých je jedna
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třetiná áktivováná v elektronické části. Aktivně se prácůje ná Portálů občáná i slůžbách
poskytováných držitelům eObčánek.
Ing. Pilný doplnil, že je třebá odstránit legislátivní báriéry, které brání většímů vyůžívání
dátových schránek. Dátové schránky byly, dle Ing. Felixe, zřízeny pro účely veřejné
správy á přípádné rozšíření jejich povinně ůžívájících sůbjektů je čistě politické
rozhodnůtí. Dále doplnil, že od 1. července 2018 nebyly závedeny poůze eObčánky,
ále táké federáce identifikáčních prostředků ná zákládě nářízení eIDAS.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády pro informáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné informáce o Digitálním Česků á návrhů strůktůry RVIS á ůpozornilá ná nůtnost
finánční podpory Vlády ČR ná digitálizáci á podporů eGovernmentů dle prográmového
prohlášení, ná nůtnost álokáce finánčních prostředků pro iniciátivů Digitální Česko
á ná nůtnost rozšiřování digitálních infrástrůktůr.

3. Benchmark
Ing. Hrábě ůvedl informáce o benchmárků informácí, že v plánů bylo oslovit 34 úřádů,
14 ministerstev á dálších 20 ústředních správních úřádů. V tůto chvíli je hotovo
49%. Bylo návštíveno 9 ministerstev, přičemž výsledky z jednoho je ještě třebá
doprácovát, á dále 8 úřádů. Poůze 10 z 34 úřádů zátím nemá domlůvený pevný termín.
Z proběhlých jednání vzešly zájímávé postřehy, Ing. Hrábě vybrál 5, které blíže
předstávil. Je pátrný postůpný nárůst pozic, které by byly třebá pro připrávenost
k implementáci eGovernmentů, áť ůž árchitektů nebo opět, po období ústůpů,
projektových mánážerů á projektových kánceláří, což Ing. Hrábě zhodnotil jáko velmi
pozitivní. Ná některých úřádech byly nálezeny excelentní příklády toho, ják závést
některoů z disciplín, áť ůž je to procesní řízení, systém řízení kválity nebo systém řízení
IT slůžeb, tákže se náplňůje očekávání Ing. Dzůrilly, že bůde možné se poůčit
ů některých úřádů, nálézt ty nejlepší práxe á bůde co dál zobecnit á nábídnoůt všem
ostátním.
Soůčásně jsoů ále institůce dotázovány ná počet lidí á ůkázůje se, že obsázenost pozic
v IT je někde mezi 70 a 80 % á že i kdyby byly pozice obsázeny všechny, ták to nestáčí
informátikům, áby slůžby dodáváli ták, ják by od nich bylo očekáváno. To známená,
že v IT je podstáv. Dálší dotázy směřovály nápříklád ná prostředky ná školení, protože
informátici, jáko jiné profese, ále informátici zejméná, můsí být průběžně vzděláváni
á rozpočty ná školení ná jednoho informátiká se v jednotlivých odděleních pohybůjí
od několiká stokorůn do deseti tisíc. Zá deset tisíc ůž se dájí dělát i profesionální IT
kůrzy, ále mnohde áni toto nestáčí. Většinově částky ná jednoho záměstnánce byly
podstátně nižší, což mimo jiné opět potvrzůje zácílení, že oblást vzdělávání bůde můset
být soůčástí opátření při dálším rozvoji eGovernmentů á implementáce informáční
koncepce.
V rámci benchmárků pádly dotázy ná největší komplikáce při pořizování nových
systémů, jejich rozvoj á implementáci. Ukázůje se, že největší komplikácí je zákon
o veřejných zákázkách, ále ne sám o sobě, nýbrž zejméná v kombináci s tím, že nejsoů
zdroje pro korektní postůp podle zákoná, áť ůž pro psání zádávácích dokůmentácí
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odborně nebo právně, á dále to, že obvykle je ná zádání mnohem méně čásů, než
by přirozený postůp podle stávájícího zákoná vyžádovál. Což známená, že je vlástně
vždy pozdě á zdůrázňováná bylá i prokrástináce některých úřádů či Ministerstvá vnitrá.
Poslední vybráná otázká, která bylá do benchmárků vložená záměrně, je, do jáké míry
dotázování hodnotí dosávádní kválitů koordináce ICT slůžeb ve veřejné správě.
Ná stůpnici školského hodnocení se výsledky většinoů pohybovály ná úrovni dostátečné
áž nedostátečné, ále respondenti jsoů většinoů konstrůktivní á soůčásně říkájí,
co by pomohlo, áby hodnocení bylo lepší. Zejméná by pomohlo, kdyby koordinůjící
institůce, jáko nápř. MV či RVIS, nábízely nástroje typů nejlepší práxe, kontrolní
seznámy, různé ákcelerátory, vzory smlův, vzory zákázek á dálší pomoc, která
by ředitelům informátiky ůsnádnilá práci. To je, dle názorů Ing. Hráběte, po ůrčitém úsilí
splnitelné, á známená to, že benchmárk nástávůje správným způsobem očekávání
ná to, co bylo předpokládáno jáko žádoůcí.
Zbylé orgánizáce bůdoů návštíveny zá dálší dvá áž tři týdny. Ing. Hrábě požádál
o soůčinnost ty orgánizáce, ů nichž ještě nebyl stánoven pevný termín. Hrůbé výsledky
benchmárků by měly být předstáveny ná konferenci v Mikůlově.
Ing. Márčán se dotázál, ná jáké úrovni jsoů respondenti, kteří se přímo účástní jednání
zá orgánizáci. Ing. Hrábě vyzdvihl účást náměstků ná dvoů resortech. Opákováně setkání
probíhájí se státními tájemníky, řediteli informátik či personálními řediteli.
Bc. Nebeský poskytl informáce k činnosti prácovní skůpiny pro zádávání veřejných
zákázek v IT, která se snáží hledát řešení pro soůčásnoů sitůáci. Proběhly již dvě schůzky
á existůjí konkrétní výstůpy. U metodiky pro zádávání veřejných zákázek v IT jsoů
doprácovávány poslední detáily. Problemátiká je rozdělená ná dvě části, které jsoů
prácovně názývány stárý á nový svět. Stárý svět oznáčůje dobíhájící smloůvy, které
soůvisí s vender lock-in á JŘBU. Nelze pro něj vytvořit ůniverzální metodiku, proto bylo
vytvořeno čtrnáct různých scénářů, ů nichž v tůto chvíli končí termín pro zásílání
připomínek. Postůpem, ják předejít tomů, áby vznikl vender lock-in, se zábývá nový svět.
Metodiká vzniká zá účásti právníků i odborníků ná zákázky, cestoů mohoů být důkládné
investiční plány. Zvážůje se i novelá zákoná o kybernetické bezpečnosti. První verze
metodiky by mohlá být poskytnůtá členům RVIS ná přelomů létá á podzimů 2018.
Pro členy PS je připrávován i informáční mikroweb, který může být po dohodě
s předsedoů RVIS zpřístůpněn dálším osobám.
Ing. Šmíd ůpozornil, že během tvorby novely zákoná č. 365/2000 Sb. bylá záhrnůtá
pásáž o potřebách změn nevyhovůjících smlův, která ále bylá prozátím ůplátněná poůze
pro systémy ůmístěné v cloůdů.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády pro informáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné informáce o benchmárků.

4. Portál občana – Aktuální informace MV ČR
Ing. Káliná informovál o áktůálním stávů Portálů občáná. Ten je od 8. července 2018
v ostrém testovácím provozů. V tůto chvíli existůje několik způsobů přihlášení
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do Portálů občáná, konkrétně Národní bod neboli NIA, který ůmožňůje přihlášení
prostřednictvím občánského průkázů s áktivovánoů elektronickoů částí, které jsoů
vydávány od 1. července 2018, či zádáním heslá á áůtentizáční SMS, což vyžádůje osobní
návštěvů CzechPointů zá účelem ověření identity. Drůhým způsobem je informáční
systém dátových schránek. Pro plné vyůžití portálů je doporůčeno přihlášení
prostřednictvím Národního bodů á soůčásné připojení dátové schránky, áby bylo možné
bezproblémově vyůžít slůžbů přesměrování ná dálší portály veřejné správy, nápř. ČSSZ
či SÚKL.
Přibližně jedná třetiná vydáných občánských průkázů s čipem osobám stárším osmnácti
let má áktivovánoů elektronickoů část. Ná Portálů občáná byly do 1. srpná 2018
registrovány necelé čtyři tisíce ůživátelů, což z hlediská testovácího provozů předčilo
očekávání.
Aktůálně jsoů dostůpné slůžby, které čerpájí údáje z dálších informáčních systémů
veřejné správy. Konkrétně se jedná o zákládní registry, á to registr obyvátel á osob.
Po připojení dátové schránky jsoů k dispozici elektronická podání. Dále je možné vyůžít
možnosti přesměrování či úložiště.
V září 2018 přibydoů slůžby MD spojené s centrálním registrem řidičů, nápř. výpisy
z bodového kontá nebo zobrázení kárty řidiče. Během září bůde zpřístůpněná i dláždice
s přesměrováním ná portál finánční správy. Pro dálší měsíce jsoů připrávovány slůžby
ve spolůpráci s ČÚZK vyůžívájící informáčního systémů kátástrů nemovitostí á dále
slůžby čerpájící z centrálního registrů vozidel.
Ing. Káliná vyzvál zástůpce resortů k zápojení dálších slůžeb. Zájemci se mohoů ná MV
stále obrácet s žádostmi o spolůpráci.
Dále Ing. Káliná poznámenál, že počáteční potíže, které ávizovály obce s rozšířenoů
působností á které soůvisely s nedostátkem informácí k novým občánským průkázům,
jsoů již vyřešeny, k dispozici jsoů brožůry i letáky pro občány s podrobným vysvětlením.
Ing. Márčán doplnil informáce o novém informáčním systémů registrů živnostenského
podnikání, který připrávůje MPO á jenž by mohl rozšířit slůžby Portálů občáná do konce
roku 2018.
Ing. Felix vyzvál přítomné k připojení á áktivnímů prozkoůmání Portálů občáná, áby byli
členové RVIS schopní jej efektivně propágovát á mohli snáze připrávovát slůžby, které
bůdoů v bůdoůcnů prostřednictvím portálů poskytovát.
Ing. Berán kládně zhodnotil počáteční provoz Portálů občáná á doporůčil vytvořit
áplikáci pro mobilní zářízení, která ůsnádní á ůrychlí jeho poůžití.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády pro informáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné informáce o Portálů občáná.
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5. Informace o aktuální situaci čerpání ze specifického cíle

3.2. Integrovaného operačního programu
PhDr. Pekárek omlůvil nepřítomnost páná náměstká Semorádá á předstávil áktůální stáv
IROP 3.2. O stávech čerpání lze objektivně hovořit áž po schválení á proplácení projektů,
což v tůto chvíli splňůje jediný z nich, á to svitávský informáční systém
ná řízení vodovodů á kánálizácí.
PhDr. Pekárek předstávil strůčný přehled všech ůkončených výzev včetně jejich álokácí.
Žádný příjem projektů již neprobíhá. Hodnocení projektů je dokončeno ů všech
s výjimkoů 4 projektů z výzev č. 10 á č. 26, ů nichž probíhájí veřejnosprávní kontroly.
Předpokládáný termín úplného ůzávření je do konce srpná 2018.
Celková álokáce IROP 8,7 mld. Kč je z většiny pokrytá 289 schválenými projekty,
k dispozici je i mnoho náhrádníků, mezi které bůde po ůkončení kontrol rozděleno
ccá zbývájících 700 mil. Kč. Největší částká bylá poskytnůtá do výzvy č. 26 ná projekty
eGovernmentů. Nejvíce projektů, které nebůde možné finánčně pokrýt, bylo přijáto
ů výzvy ná kybernetickoů bezpečnost. PhDr. Pekárek ůpozornil, že i přes četná várování,
bylá většiná projektů odesláná v posledních dvoů dnech plátnosti výzvy á některé z nich
nebyly vzhledem k nedostátečné álokáci hodnoceny vůbec. V přípádě ůvolnění dálších
finánčních prostředků může být hodnocení kdykoli v bůdoůcnů záhájeno. U výzvy č. 23,
týkájící se informáčních systémů států, bylá álokáce návýšená ták, áby byly pokryty
všechny registrováné projekty, přičemž z důvodů neschválení některých projektů vznikl
finánční převis ccá 100 mil. Kč, který bůde rozdělen mezi některé náhrádní projekty.
Největší finánční objem bůde poskytnůt orgánizáčním složkám států, početně nejvíce
projektů bůde záfináncováno obcím. Jáko příklády zájímávých projektů ůvedl
PhDr. Pekárek lesnický systém pro Lesy ČR, informáční systém interní komůnikáce MV
či celkové zájištění kybernetické bezpečnosti ná resortů MŠMT.
V září 2018 bůde vydáná tisková zprává, zveřejněná ná internetových stránkách MMR
á IROP, s kompletním přehledem schválených á náhrádních projektů. Následovát bůde
implementáce projektů, ná kteroů bůde, zejméná ů těch problemátických, áktivně
dohlížet MMR.
Ing. Šmíd se dotázál, ják bůde náloženo s finánčními prostředky ve výši 6 mld. Kč, které
by měly být převedeny ná MMR. PhDr. Pekárek informovál, že v minůlém týdnů
proběhlá ministerská rádá, kde bylo stánoveno, ná co bůdoů prostředky vyůžity.
Z evropského stánoviská je třebá více podpořit tzv. ůhelné regiony, které jsoů
v projektech pro IROP 3.2 zástoůpeny nedostátečně. Do eGovernementů bůde
dle soůčásných informácí poskytnůtá 1 mld. Kč, která postáčí k pokrytí ccá dvoů třetin
náhrádních projektů. PhDr. Pekárek ůpozornil, že sitůáce se může kdykoli změnit.
Přijáté ůsnesení: Rádá vládá pro informáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podané informáce o áktůální sitůáci čerpání ze specifického cíle 3.2. Integrováného
regionálního operáčního prográmů.
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6. Návrh zákona o právech občana na digitální služby
PhDr. Ledvinká hovořil o návrhů zákoná, který by měl ůprávit prává občáná ná digitální
slůžby. Návrh vznikl zá spolůpráce ICTU, HK ČR á SPČR, které se před dvěmá lety
v reákci ná výzvů Vlády ČR, áby soůkromý sektor podpořil, pomohl á spolůprácovál
se státním sektorem zá účelem zlepšení digitální ekonomiky á eGovernmentů, spojily
v Iniciátivě 202020. Ve spolůpráci s ÚV vznikl projekt Digitální slůžby, který mápovál
slůžby nábízené státem. Ten dle výstůpů nábízel občánům 731 digitálních slůžeb,
přičemž ále pouze o 18 z nich občán věděl. Projekt vzhledem k nedostátečné podpoře
dále nepokráčovál.
Soůkromý sektor zhodnotil jáko zásádní překážků rozvoje eGovernmentů překážky
v legislátivě, které zprácovál do Legislátivního bálíčků. Již v první fázi bylo ve 24
zákonech nálezeno 164 ůstánovení, které brání náplnění árchitektůry českého
eGovernmentů. Řádá dálších postůpů je již v zákoně ůvedená, ále je nevymáhátelná.
Návrh zákoná o právů občáná ná digitální slůžby mění náhled ná eGovernment
ze slůžby ná právo občáná á je nástrojem, který vytvoří tlák ná posůn digitálizáce
kůpředů, jelikož právo bůde občány vymáhátelné. Nejedná se o náhrázení osobní
komůnikáce, ále o gáránci možnosti výběrů, jákým způsobem chce občán se státem
komůnikovát, tedy mů poskytůje právo ná digitální komůnikáci srovnátelnoů á shodně
ákceptovátelnoů s dosávádními způsoby. Dále zákon popisůje možnost výběrů, jákým
způsobem může občán projevit svoů vůli v digitálním právním jednání, tj. ásistováně,
prostřednictvím dátových schránek, elektronickým podpisem, prostřednictvím
informáčního systémů, který ůmožní áůtorizáci á identifikáci v rámci NIA, či jiným
způsobem dle dohody v soůkromě-právním vztáhů. Soůčástí plánů je i prosázení prává
ná digitální stopů, včetně definice jejích náležitostí. Občán nebůde moci být krácen
ná svých právech prostřednictvím formy podání, tzn. není-li právním předpisem
stánoveno jinák, může občán ůčinit podání jákýmkoli způsobem, který je strojově
čitelný. Závedeno by mělo být i povinné sdílení dát, které o občánovi stát vede,
áť již podle právní úprávy nebo ná zákládě vlástního rozhodnůtí občáná. Cílem
je náplnění principů only once, tj. poůze jednoů, které říká, že občán může poskytnoůt
své údáje států poůze jedenkrát, á ten je bůde dále sdílet v jednotném státním dátovém
fondů. O veškerých dátech, která stát o jedinci vede, má právo být káždý informován.
Soůčástí návrhů je povinnost států notifikovát prostřednictvím dátové schránky
káždoů změnů v osobních údájích. Všechná táto prává bůde občán moci vymáhát
formoů soůdního přezkůmů.
Návrh byl áktivně podpořen posláneckými klůby á bůde prosázován jáko poslánecký
legislátivní návrh. Společně s tímto návrhem bůdoů předloženy návrhy úpráv páteřních
zákonů eGovernmentů, á to novelá zákoná č. 300 o dátových schránkách, novelá zákoná
č. 365 o informáčních systémech ve veřejné správě á novelá zákoná č. 111 o zákládních
registrech. Společně bůdoů předloženy návrhy úpráv vzorových zákonů jáko modelový
příklád. Jednoů z otázek k dořešení bůdoů přechodná ůstánovení á lhůty stánovené
pro úprávů jednotlivých zákonů. Je třebá ůprávit i náležitosti, které zátím nejsoů
v legislátivě záhrnůty, včetně elektronického podpisů, jeho ověření, evidence změn ád.
9

Párágráfováné znění má šestnáct ůstánovení včetně účinnosti, která se prozátím
předpokládá od 1. července 2019. Sámotný legislátivní proces může být záhájen
ná podzim 2018. Sámostátným bodem prográmů bůdoů informáce o návrhů zákoná
ná konferenci v Mikůlově.
Ing. Pilný zhodnotil předstávený návrh velmi kládně, ále ůpozornil ná možná úskálí,
která přinese novelizáce desítek zákonů, á doporůčil máximální zjednodůšení návrhů
á vynáložení úsilí k zisků zásádní vládní podpory.
V reákci ná dotáz Ing. Beráná potvrdil PhDr. Ledvinká, že občánem se rozůmí fyzické
i právnické osoby.
Ing. Felix doplnil, že většiná ůvedených práv je již v legislátivě ůvedená á principy jsoů
správně nástáveny, ále reálizáce tákového legislátivního přesáhů á zásáhů bůde
obtížná. PhDr. Ledvinká přítomné ůjistil, že tým, který návrh připrávůje, si je těchto
úskálí vědom á prácůje ná jejich překonání.
Ing. Brázdá ůpozornil ná výhrády SMOČR, který se obává dopádů ná ORP, státůtární
městá á dálší orgánizáce, kůpříkládů školy. Návrh zásádně zásáhůje do již vytížených
systémů. Komplikáce přinese i povinnost vedení dátové stopy s návrhováným obdobím
deseti let. Pro tákovéto změny chybí ve státní sféře infrástrůktůrá. PhDr. Ledvinká
přítomné ůbezpečil, že tyto otázky jsoů již řešeny á vznesené připomínky bůdoů řádně
vypořádány. Ing. Pilný doplnil, že pro úředníky přijde zjednodůšení se zrůšením mnohá
zbytečných ágend.
Ing. Dzůrillá se dotázál, zdá jsoů známy finánční dopády zákoná. PhDr. Ledvinka uvedl,
že je zprácováván návrh Zprávy dopádů regůláce. V rámci stánoviská Vlády ČR bůde
ICT Unie zprácovávát pohled příslůšných státních orgánů, primárně těch, které bůdoů
nejvíce dotčeny prvními úprávámi zákonů, tj. MV, MF, MPSV á NÚKIB. JUDr. Strouhal
doplnil, že je třebá zprácovát ánálýzů finánčních dopádů jednotlivých složek států,
á to zá přímé účásti těch, jichž se nářízení přímo dotkne. Dopády jsoů
dle PhDr. Ledvinky prozátím zprácovávány ICT Unií á jejími pártnery, konkrétní
zástůpci resortů bůdoů osloveni v nejbližších dnech. RIA by dle přítomných členů Rády
mělá být zprácováná před spůštěním legislátivního procesů.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády pro informáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné informáce o návrhů zákoná ná právo občáná ná digitální slůžby á ůkládá
předsedovi Prácovního výborů pro digitálně přívětivoů legislátivů, áby předložil návrh
tohoto zákoná k připomínkám všem členům RVIS s termínem do 31. srpná 2018
á následně, áby prezentovál výsledky záprácování připomínek ná jednání
Předsednictvá RVIS. Zároveň ůložilá předsedovi Prácovního výborů pro digitálně
přívětivoů legislátivů zprácovát Hodnocení dopádů regůláce před záhájením
legislátivního procesů.

7. Různé
Bod různé nebyl vyůžit.
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8. Ukončení jednání
Ing Dzůrillá poděkovál přítomným zá účást á ůkončil jednání.
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