Zápis č. 2/2017
Zasedání Rady vlády pro informační společnost
(dále „RVIS nebo Rádá“)
16. června 2017, 9:30 – 11:30 (2 hodiny)
Ministerstvo vnitrá, zásedácí místnost c. 1.04, námestí Hrdinů 1634/3, 140 21 Práhá 4
(z jednání porízen áůdiozáznám)

Přítomní:
Člen / trvale pověřen
JUDr. Járosláv Stroůhál
Michál Smejkál
Mgr. Ondrej Málý
JUDr. Mgr. Vlástimil Fidler
Ing. Bc. Petr Kámeník
Ing. Milosláv Márcán
Mgr. Kárel Novotný, MBA, LLM
Ing. Zdenek Adámec
Mgr. Bc. et Bc. Robert Báxá
Ing. Román Vrbá
Ing. Járosláv Šmíd
Ing. Milosláv Stášek
Ing. Pável Dvořák
JUDr. PhDr. Petr Mlsná, Ph. D.
Mgr. Jirí Zmátlík
Ing. Mgr. Járomír Novák
Ing. Vládimír Dzůrillá, Dip Mgmt
MUDr. Tom Phillip, Ph.D. MBA
plk. Ing. Dániel Bámbůsek
Ing. Ján Ládin
Ing. Václáv Jelen
Přítomný bez práva hlasovat / host
Mgr. Bohdan Urban
PhDr. Aleš Pekárek
Mgr. Petr Kůchář
Mgr. Zdeněk Semorád
Ing. Zůzáná Růžičková
Ing. Jiří Borej
Ing. Rádek Horáček
Mgr. Petr Habarta
Mgr. Jiří Kárník
Mgr. Jáná Menšíková
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Zástup
Ing. Petrá Sťástná
Ing. Stánisláv Bogdánov
Ing. Jirí Reholá
Ing. Mgr. Lůdek Schneider
Mgr. Lůcie Vánícková
Ing. Tomáš Pešává
Ing. Milůše Tvrzská

Organizace
MV
MF
UV
MMR
MPO
MPO
MPO
MZe
MPSV
MV
NBU
MZV
UV
MV
MV
ČTU
SPČSS
MZ
MO
MSp
MSMT
Organizace
MV
MMR
MV
MMR
RVVS MV
MZ
MV
MV
MV
MV

Mgr. Pátrik Továrýš
Ing. Joláná Pástýříková
Zdeňká Ráczová
Ing. Ondřej Menoůšek
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UV
MV
MV
MV

Program
1. Záhájení jednání á schválení prográmů
2. Schválení zápisů z plenárního zásedání Rádý vládý pro informáční společnost
z 10. březná 2017
3. Informace k zákonů o elektronické identifikaci
4. Informáce o Národní identitní áůtoritě
5. Výroční zprává o činnosti RVIS do 30. červná 2017
6. Půlroční zprává o činnosti prácovní skůpiný pro jednácí řízení bez ůveřejnění
7. Čerpání ze specifického cíle 3.2. Integrováného operáčního prográmů
8. Informáce o árchitektůře elektronického zdrávotnictví
9. Odpovědnost resortů výkonávát činnosti spojené se správoů resortní Enterprise
architektury
10. Structural reform support programme 2017-2020
11. Informace o stavu legislativy v oblásti digitálních sýstémů
12. Informáce o informáčním sýstémů dátových schránek
13. Různé
14. Ukončení jednání
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1. Zahájení jednání a schválení programu
Předsedá Rádý vládý pro informáční společnost (dále „RVIS“ nebo „Rádá“),
JUDr. Jarosláv Stroůhál, přivítál člený Rády a hostý. Vzhledem k přítomnosti 20 z 31
členů s právem hlásovát prohlásil Rádů zá ůsnášeníschopnoů. Dále omluvil tájemníká
á dálší nepřítomné člený.
Předstávil prográm á návrhl záměnit posloůpnost bodů č. 8 „Odpovědnost resortů
výkonávát činnosti spojené se správoů resortní Enterprise árchitektůrý“ s bodem č. 9
„Informáce o árchitektůře elektronického zdrávotnictví“ ták, ábý ná sebe lépe
navazovaly.

Přijáté ůsnesení: Rádá vládý pro informáční společnost jednomýslně schválilá návržený
prográm jednání.

2. Schválení zápisu z plenárního zasedání Rady vlády
pro informační společnost z 10. března 2017
Předsedá Rádý člený informovál, že zápis z minůlého zásedání z 10. březná 2017 byl
rozeslán členům RVIS k připomínkám. Vzhledem k tomů, že nebýlý obdržený žádné
připomínký, vývolál hlásování o jeho schválení.
Přijáté ůsnesení: Rádá vládý pro informáční společnost jednomýslně schválilá zápis
z plenárního zásedání Rádý vládý pro informáční společnost ze dne 10. březná 2017.

3. Informace k zákonu o elektronické identifikaci
Ing. Horáček prezentovál přehled návrhů zákoná o elektronické identifikáci, který býl
schválen ve třetím čtení v poslánecké sněmovně á nýní je odeslán do senátů.
Hlávním cílem je dokončení ádáptáce právního řádů ČR pro přijetí ůnijního nářízení
o elektronické identifikáci á slůžbách výtvářejících důvěrů pro elektronické tránsákce
ná vnitřním trhů č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 (tzv. nářízení eIDAS). První část
nářízení eIDAS, které řeší slůžbý výtvářející důvěrů, je pokrýtá zákonem č. 297/2016
Sb. Drůhá část nářízení, která se zábývá poůžitím elektronické identitý, bůde pokrýtá
právě připrávováným zákonem. Ten stánoví obecná právidlá pro výůžití elektronické
identifikace v přípádech, kdý ověřit či prokázát totožnost ůkládá stát nebo jiný sůbjekt
a můsí být dáná právním předpisem.
Nejdůležitějšími bodý terminologie v návrhů zákoná bůdoů: „Prostředek
pro elektronickoů identifikáci“, tj. hmotná či nehmotná jednotká obsáhůjící identifikáční
údáj poůžíváný k důvěrýhodné áůtentizáci (nápř. občánský průkáz), „Národní bod“,
což je informáční sýstém podporůjící proces elektronické identifikáce á áůtentizáce,
„Kválifikováný sýstém eID“, v rámci kterého je výdáván á poůžíván prostředek
pro elektronickou identifikáci, splňůje požádávký minimálně ná jednů z úrovní zárůk dle
eIDAS á je správován „kválifikováným správcem“. „Kválifikováný poskýtovátel“
poskýtůje online slůžbý, ůmožňůje prokázání totožnosti á týto online slůžbý jsoů
nápojený přes Národní bod, kde je ůmožněná elektronická identifikáce.
Prokázání totožnosti s výůžitím elektronické identifikáce je podle §2 možné výůžít
poůze prostřednictvím kválifikováného sýstémů, pákliže jej výžádůje právní předpis
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nebo výkon působnosti. MV v rámci aplikace zákoná v praxi plní úkolý dle eIDAS, plní
kontrolní á evidenční fůnkci. SZR poskýtůje slůžbý Národního bodů á je jeho správcem,
plní úlohů eIDAS ůzlů á vede seznám kválifikováných správců á poskýtovátelů.
Kválifikováný sýstém je vždý správován kválifikováným správcem (státní orgán
či ákreditováná osobá), splňůje požádávký ná jednů z úrovní zárůk dle eIDAS, ůmožňůje
poskýtnůtí slůžbý Národního bodů, který zájišťůje důvěrýhodnoů komůnikáci á vede
evidenci výdáných prostředků pro elektronickoů identifikaci. Stánovenými podmínkámi
pro ůdělení ákreditáce pro soůkromě-právní sůbjektý jsoů povinnost pojištění,
bezúhonnost á plán ůkončení činnosti. Kválifikováný poskýtovátel online slůžbý má
povinnost stanovit, jákoů úroveň zárůký bůde požádovát pro elektronickoů identifikaci
a můsí oznámit počátek i ůkončení poskýtování slůžbý správci Národního bodů. Národní
bod, který zprostředkovává komunikaci mezi kválifikováným poskytovatelem
á kválifikováným správcem vede údáje jáko identifikátorý prostředků á provozní údáje.
Jeho samostatnou soůčástí je právě eIDAS ůzel, který zájišťůje propojení s oznámenými
sýstémý elektronické identifikace z jiných států. Povinností kválifikováného správce
je správá sýstémů, evidence prostředků, zápis identifikátorů ID prostředků
do Národního bodů á můsí mít výprácováný plán ůkončení činnosti. Držitel prostředků
má bezpečnostní požádávký (ověřovát údáje, zácházet s nimi dle zákoná á hlásit
přípádnoů ztrátů kontrolý).
Návrh zákoná stánovůje účinnost zákoná od 1. července 2018, obsahuje i přechodná
opátření pro kválifikováné poskýtovátele online slůžeb – po účinnosti zákoná můsí SZR
náhlásit, že slůžbů provozuje a můsí být přidán ná seznám webové stránký. Do dvoů let
od počátků účinnosti zákoná mohoů poskýtovátelé online slůžeb výůžívát i jiné
než kválifikováné sýstémý, poté bůde slůžbá nápojená ná správů zákládních registrů
a Národní bod.
Dále Ing. Horáček informovál o novele zákoná o občánských průkázech. Předpokládá
se, že bůde jedním z eIdentitý providerů kválifikováných správců. Do 12 měsíců
od nábýtí účinnosti zákoná, bůde ůkončeno výdávání stávájících občánských průkázů
á po této době bůdoů nahrazeny občánskými průkázý s čipem, které budou v souladu
s nářízením eIDAS á budou prostředkem pro elektronickoů identifikáci nejvýšší úrovně.
Soůčástí bůde identifikáční certifikát, o jehož áktiváci bůde rozhodovát občán. Novela
býlá schválená 31. květná 2017 senátem, nýní čeká na podpis prezidenta republiky.
Na dotaz, jestli ákreditáce bůde výdáváná ná zákládě toho, že sýstémý náplní požádávký
zákoná o kýbernetické bezpečnosti, konstátovál Ing. Horáček, že sámozřejmě ano.
Přijáté ůsnesení: Rádá vládý pro informáční společnost vzálá jednomýslně ná vědomí
podáné informáce k zákonu o elektronické identifikaci.

4. Informace o Národní identitní autoritě
Ředitel odborů Hlávního árchitektá eGovernmentů, Ing. Kůchář prezentoval informace
o Národní identitní áůtoritě, která vznikla na Správě zákládních registrů v rámci
projektu MORIS. Jedná se o národní část ůzlů eIDAS dle nářízení č. 910/2014. Její část
poskytuje slůžbý áůtentizáce pomocí eOP, ále především je jejím výstůpem sjednocení
technologických stándárdů. Národního identitního prostorů se zúčástní NIA (Národní
identitní áůtoritá), která zájišťůje provázání slůžeb, logování á definováný sběr átribůtů
mezi IdP (kválifikováným sýstémem) á SeP (kválifikováným poskýtovátelem).
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Při výůžití vnitrostátních slůžeb se občán ů poskýtovátele slůžbý přihlásí,
je přesměrován ná Národní identitní áůtoritů, výbere si identitní prostředek,
je přesměrován ná ID providerá výbráného prostředků, kde se identifikuje a ISZR výtěží
data z registrů obývátel, která vrátí poskýtováteli slůžbý. Při mezinárodním výůžití,
kdy záhrániční provozovátel online slůžeb bůde chtít informáce o občánovi ČR, přijme
požádávek NIA, která jej nechá výbůdovát á poté vrátí provozováteli. Bůde-li se chtít
přihlásit k záhrániční slůžbě Čech, požádůje NIA po záhráničním poskýtováteli,
aby se identifikovál prostředkem plátným v dáné zemi.
V Národní identitní áůtoritě je nýní výbůdováno testovácí i provozní prostředí,
je výbůdován IdP provider á áůtentizáce ná zákládě ůživátelského jméná, heslá á OTP,
které je odesláno pomocí SMS zprávý. Poskytovatel identifikace a autentizace
je otestován ná zákládě áůtentizáčního certifikátů i IdP provider občánského průkázů
s čipem, dále nápojení ná eIDAS gátewáý záhráničních států EU. Přínosem NIA pro SeP
bude výrázné zjednodůšení správý vlástního identitního kmene (státem dodáná ověřená
dátá), pro občáná svobodá při výběrů identitního prostředků á kontrolá nád přístůpem
k vlástním údájům – občán může zábránit výdeji dát á ůvidí káždoů vlástní identifikáci
ná ročním výpisů.
NIA je technicky otestováná, bude spůštěno testování s dálšími poskýtováteli identitní
slůžbý (zájem májí nápříklád bánký či První certifikáční áůtoritá). Dále probíhá
spolůpráce s dálšími úřádý, které chtějí připojit Národní identitní áůtoritu jáko způsob
identifikace.

V otevřené diskůsi se dotázal Ing. Ladin, jestli bude možné výůžít Národní identitní
áůtoritů zá účelem propojení několiká bánkovních institůcí s vlástním sýstémem.
Ing. Kůchář konstátovál, že sýstém je technický připráven, ále oficiálním dátem účinnosti
zákoná je 1. srpna, tákže jedinoů možností je návázát spolůpráci v testovácím
či ověřovácím režimů. Možnost bůde prověřená.
Přijáté ůsnesení: Rádá vládý pro informáční společnost vzálá jednomýslně ná vědomí
podáné informáce o Národní identitní áůtoritě.

5. Výroční zpráva o činnosti RVIS do 30. června 2017
Členům rádý býlá s předstihem zásláná výroční zprává o činnosti RVIS, která můsí být
do 30. červná 2017 předložená vládě pro informáci. Táto povinnost výplývá ze státůtů
RVIS. Dosůd nebýlý obdržený žádné připomínký.
Ing. Márčán se dotázál, zdá ve Výroční zprávě o činnosti do 30. červná 2017 nemůsí být
záhrnůto i plenární zásedání RVIS á zásedání předsednictvá RVIS náplánováné
na 23. červná 2017. Mgr. Váníčková potvrdilá, že činnost Rádý do konce červná 2017
bůde doprácováná á dodátečně odevzdáná, což je uvedeno i v komentáři Výroční zprávý.
Přijáté ůsnesení: Rádá vládá pro informáční společnost jednomýslně schválilá Výroční
zprávů o činnosti RVIS do 30. červná 2017.
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6. Půlroční zpráva o činnosti pracovní skupiny pro jednací
řízení bez uveřejnění
Členům Rádý býlá s předstihem zásláná zprává o činnosti Prácovní skůpiný pro jednácí
řízení bez ůveřejnění, která můsí být do konce červná 2017 předložená vládě. Zprává
o činnosti PS JŘBÚ býlá schválená člený prácovní skůpiný.
Přijáté ůsnesení: Rádá vládý pro informáční společnost jednomýslně schválilá Půlroční
zprávů o činnosti prácovní skůpiný pro jednácí řízení bez ůveřejnění.

7. Čerpání ze strategického
operačního programu

cíle

3.2.

integrovaného

Mgr. Semorád informovál o vývoji čerpání ze strátegického cíle 3.2 integrováného
operáčního prográmů á okolnostech, které kolem tohoto vývstálý.
V rámci strátegického cíle 3.2 IROP je álokováno cca 9 mld. Kč, které jsoů ůrčený
ná posílení výkonnosti á tránspárentnosti orgánů veřejné správý prostřednictvím
rozvoje a výůžití informáčních á komůnikáčních technologií. Výše poskýtováných
prostředků je závislá nejen ná dodržení termínů čerpání, ále táké ná vývoji kůrzů
Korůný vůči Eůrů.
V této oblásti býlo výhlášeno šest výzev, přičemž jejich čerpání není ůspokojivé.
Z ůvolněných 7,5 mld. Kč v rámci těchto výzev je zátím výůžito 2,4 mld. Kč. Jedinou
úspěšnoů výzvoů je v tomto ohledů výzvá č. 28 Specifické informáční a komunikáční
sýstémý á infrastruktura II., kde již býlá původní álokáce výčerpáná a bylo rozhodnuto
o jejím návýšení. V rámci výhodnocení předkládání projektových žádostí ávizováných
k předložení do 30. důbná 2017 ůpozornil Mgr. Semorád zejméná ná nedostátečnoů
spolůpráci ze stráný Ministerstvá Zdrávotnictví. ŘO IROP provedl již čtýřikrát šetření
ke zjištění hlávních báriér čerpání á identifikáci plánováných projektů k předložení
do IROP.
Ná jednáních, která probíhájí ohledně efektivity á čerpání evropských fondů, si pán
premiér výžádál informáci o čerpání v této oblásti, které je z různých strán oznáčováno
zá velmi slábé. Býl připráven máteriál ná vládů, který je v tůto chvíli v připomínkovém
meziresortním řízení. Uvádí výsledký deklárováných projektů do 30. důbná 2017 a bude
doplněn o projektý, jejichž podání je deklárováno do konce září 2017. Stáv předkládání
projektových žádostí bůde opět výhodnocen ná konci září 2017. V přípádě
neuspokojivých výsledků bůdoů příslůšné prostředký přesůnůtý do výzvý č. 28
pro kraje a obce.
MUDr. Phillip doplnil, že MZ prácůje ná náprávě v oblásti čerpání ze strátegického cíle
3.2. Byla výdáná metodiká pro čerpájící sůbjektý a studie proveditelnosti jednoho
z projektů podáného ná úřád hlávního árchitektá bylá oznáčená jáko vzorová á následně
rozesláná jednotlivým sůbjektům. Býlá výtvořená prácovní skůpiná s náměstký přímo
řízených orgánizácí IT, která připrávilá soůhrn projektů á jejich hármonográm jáko
máteriál pro porádů vedení. V rámci výzvý č. 26 bý mohlý být podáný projektý s žádostí
o čerpání áž ve výši 1 mld. Kč a v rámci výzvý č. 10 áž ve výši 900 mil. Kč. Informace
bůdoů zářázený do máteriálů připrávováného na vládů.
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Přijáté ůsnesení: RVIS ůpozorňůje své člený ná blížící se konec výzev v rámci
specifického cíle 3.2 IROP. Soůčásně RVIS doporůčůje svým členům dodržování jimi
dříve deklárováného hármonográmů předkládání projektů pro zájištění předložení
ávizováných projektů do specifického cíle 3.2 IROP co nejdříve. Usnesení býlo přijáto
jednomýslně.

8. Informace o architektuře elektronického zdravotnictví
Ing. Borej prezentoval zá MZ informáce o árchitektůře elektronického zdrávotnictví. MZ
zpracovalo Národní strátegii rozvoje elektronizáce zdrávotnictví. Dokument je hojně
výůžíván á podřízené složký z něj áktivně koncipůjí své žádosti. V rámci výzvý č. 26
a č. 10 býlý álokováný finánční prostředký, v rámci výzvý č. 26 býlá výdáná metodiká,
která sloůží poskýtovátelům jako návod, ják prostředký výůžít. MMR pozměnilo výzvů
č. 10 á rozšířilo okrůh příjemců. Dle průzkůmů májí sůbjektý zájem čerpát v hodnotě
1,4 mld. a 900 tis. Kč.
Národní strátegie je koncipováná ve čtýřech strátegických cílech, káždý z nich má tři
hlávní á dálší specifické opátření, jejich celkový počet je ási 40. Obdobný model
enterprise árchitektůrý výůžívá MV, MZ má poůze definováné jiné strůktůrý orgánizácí.
Ná počátků resortů zdrávotnictví nebýlá výtvořená žádná koncepce či árchitektůrá.
Bylo nutno výtvořit strátegické cíle, stánovit principý, ůrčit požádávký a to vše
s ohledem ná nůtná omezení. Býlo zprácováno 19 témát, nápř. registrý či záležitosti
týkájící se sdílení zdrávotních slůžeb. U většiný témát se očekávájí význámné benefitý.
Káždé témá obsáhůje kápitolý Rozbor legislátivý, Rozbor požádávků, Popis soůčásného
stávů, Propojení slůžeb, Čílový stáv EA (tj. bůsiness doménů, áplikáční doménů
a technologickoů doménů), GAP ánálýzů á Otevřené bodý.
Zprácováné modelý jsoů ůmístěný do depozitůrý, resort se zábývá i modelý servisních
orgánizácí jáko nápř. ÚZIS, KHS, SZÚ ápod. Zprácovává kompletní seznám orgánizácí
a jejich slůžeb podřízených resortů, ábý býlo možno je popsát á plně výůžívát, některé
z nich eliminovát či náopák sdílet. Modelý EA jsoů výůžíváný pro řízení á směrování
rozvoje elektronizace, tj. např. ke koncipování národních registrů poskýtovátelů
zdrávotních slůžeb á zdrávotních prácovníků, prácůje se ná rozsáhlém projektů
Integrováného dátového rozhrání resortů či k výše ůvedené metodice pro čerpání
z IROP č. 26, která stánovůje požádávek komůnikáce á výměný informácí mezi
nemocnicemi. Zápojené nástroje EA bůdoů výtvářet komplexní přístůp k elektronizaci
zdrávotnictví, bůdoů rozvíjet sdílené slůžbý resortů, informátické slůžbý dle cílů
Národní strátegie, budou podporovát kválitní á efektivní péči á dále bůdoů důležitým
podkládem pro tvorbů nové legislátivý.
Čílem je náprává předchozích chýb, nápř. projektů ePreskripce, který vznikl bez úplného
pohledů ná věc.
Nebýlý vznesený žádné dotázý.
Přijáté ůsnesení: Rádá vládý pro informáční společnost jednomýslně schválilá, že bere
ná vědomí podáné informáce o árchitektůře elektronického zdrávotnictví.
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9.

Odpovědnost resortů vykonávat činnosti
se správou resortní Enterprise architektury

spojené

Bod odpovědnosti resortů výkonávát činnosti spojené se správů resortní EA,
kteroů se zábýválo MZ, podal Ing. Borej jako bod k diskůsi. Káždý resort má pokrýtou
roli Enterprise architekta a dle MZ bý předkládáné věcné záměrý mělý být posůzováný
na úrovni jednotlivých resortů z důvodů ználosti věcné problemátiký. Zátím jsoů
posůzováný z hledisek nástávenými odborem eGOV OHA, což MZ vhledem k dosávádní
nekoordináci nevnímá pozitivně.
Zátím proběhlá neformální dohoda s OHA, že při procesech schválování bůdoů
nástávená obecná právidlá pro resort zdrávotnictví. Dále MZ předložilo návrh,
že předkládáné projektové záměrý bý mělý být schválený z pozice hlávního árchitektá
resortů před dálším posoůzením. MV bý v této věci návrhlo sýstém, který bý předložilo
RVIS ke schválení.
JUDr. Stroůhál konstátovál, že k předloženémů návrhů svolá sepárátní jednání á témá
bůde otevřeno ná zásedání předsednictvá RVIS.
Přijáté ůsnesení: Rádá vládý pro informáční společnost jednomýslně odhlásoválá,
že bere ná vědomí podáné informáce k odpovědnosti resortů výkonávát činnosti spojené
se správoů resortní Eterprise árchitektůrý.

10. Structural reform support programme 2017-2020
Ing. Šťástná z Úřádů vládý předstávilá prográm ná podporů strůktůrálních reforem
SRSP. Jedná se o prográm Evropské komise, který býl původně záměřený
na technickou pomoc členským státům s dočásnými rozpočtovými obtížemi.
Od listopádů 2015 je pomoc poskýtováná všem členským státům, které o to požádájí.
Čelkový objem álokováných prostředků činí 142,8 mil. EUR ná období 2017 áž 2020.
Čílem je přispět k reformám v členských státech prostřednictvím podporý vnitrostátním
orgánům, je-li projekt v zájmů EU.
Orgánizáce slůžbý v Evropské komisi se opírá o sedm jednotlivých oddělení,
které prácůjí ná dokončení projektů. Mezi způsobilé oblásti politiký pátří nápř. účinná
á fůnkční veřejná správá orientováná ná slůžbý či podporá inovácí á digitálizáce. V rámci
podporováných ákcí je možné zážádát o výslání odborníká z členského států,
kde již je obdobná reformá implementováná, je možné zprácovávát ánálýzý, orgánizovát
workshopy, výsílát náše prácovníký k získávání know-how do jiných členských států átd.
Z prográmů nelze hrádit provozní nákládý těchto projektů.
Prostřednictvím koordinátorá ná národní úrovni (v přípádě ČR Odbor koordinace
hospodářských politik) podájí seznám projektů, které bý mělý obsáhovát informáce
o předpokládáné výši čerpáných prostředků, o přínosů EU á jáké národní prioritý jsoů
náplňováný. Následně Evropská komise ůrčí, zdá bůde projekt podpořen.
V soůčásnosti ČR dokončilá jeden projekt podáný MF, áktůálně probíhájí dvá projektý.
Ná rok 2017 podálá ČR žádost o 16 projektů, z nichž 11 bůde fináncováno o celkovém
objemu 1 147 000 EUR. V oblásti digitální ágendý býl schválen projekt Konference
k GDPR. Od září 2017 je možné podávát projektý ná rok 2018. Alokáce bůde ůrčená
ná zákládě předložených projektů.
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Přijáté ůsnesení: Rádá vládý pro informáční společnost jednomýslně schválilá, že bere
ná vědomí podáné informáce o Strůctůrál Reform Sůpport Prográmme 2017 – 2020.

11. Informace o stavu legislativy v oblasti digitálních
systémů
JUDr. Stroůhál poskýtl informáce o áktůálním stávů legislátivý v oblásti digitálních
sýstémů. Zákon o elektronické identifikáci prošel třetím čtením á nýní směřůje
do senátů ČR. Novelá zákona o občánských průkázech čeká ná podpis prezidentá
republiky.
1. července 2017 vejde v účinnost novelá zákoná č. 365 o informáčních sýstémech
veřejné správý, která reflektůje ůsnesení vládý č. 889 z roků 2015. 1. července 2017
nástáne plná účinnost zákoná o registrů smlův, která obsáhůje sánkci o neplatnosti
v přípádě neůveřejnění. Předsedá RVIS dodál, že MV provedlo k tomůto informáčnímů
sýstémů řádů přednášek á ná internetových stránkách MV je ůveřejněná metodiká
postůpů, jež bůde áktůálizováná, ábý reflektoválá áktůální stáv obsáhůjící informáce
násbíráné během ročního fůngování sýstému.
Přijáté ůsnesení: Rádý vládý pro informáční společnost jednomýslně schválilá, že bere
ná vědomí podáné informáce o stávů legislátivý v oblásti digitálních sýstémů.

12. Informace o informačním systému datových schránek
Ing. Menoůšek poskýtl informáce o stávů notifikáčního řízení ve věci nové smloůvý
ná zájištění slůžeb provozovátele informáčního sýstémů dátových schránek. V soůčásné
době probíhá pre-notifikace, tj. neformální řízení s DG ČOMP, což je orgán při EU,
generální ředitelství pro hospodářskoů soůtěž. Pre-notifikáce býlá záhájená v lednu,
následně proběhlá jednání s Evropskoů komisí, jíž býlý v květnů zásláný podkládý.
JUDr. Stroůhál dodál, že v průběhů července proběhnoů dálší jednání ná toto témá,
ábý býl zájištěn plýnůlý provoz sýstémů.
26. dubna 2017 proběhlá veřejná konzůltáce, které se zúčástnilo téměř sto
registrováných zájemců. V rámci konzůltáce býlá shrnůtá historie dátových schránek,
soůčásný stáv á plánováné áktivitý v rámci tohoto informáčního sýstémů.
V souvislosti s nově ůzávíránoů smloůvoů ná zájištění informáčního sýstémů dátových
schránek, informovál Ing. Menoůšek, že Česká Poštá dokončilá výběrové řízení
ná sůbdodávátele á má ůzávřenoů smloůvů pro následůjící pětileté období.
Ing. Kůchář doplnil, že v tůto chvíli jsoů dátové schránký připojený v roli IDP providera
nikoliv podle zákoná o elektronické identifikáci, ále podle vnitrostátního předpisů, tj.
zákoná č. 300. Dátovoů schránkoů je tedý možné se připojit do Národního sýstémů
elektronické identifikáce. Jsoů připrávováný technické i legislátivní kroký, ábý se dátové
schránký změnilý v klásického IDP providerá á ůmožňoválý i přihlášení do záhráničí.
Přijáté ůsnesení: Rádý vládý pro informáční společně jednomýslně schválilá, že bere
ná vědomí podáné informáce o informáčním sýstémů dátových schránek.
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13. Různé
a) Implementace GDPR
Ing. Hábártá informovál o sjednání obecného nářízení č. 679 z roků 2016, které ůprávůje
ochránů osobních údájů ve veřejné správě i v soůkromé sféře. Ustánovení jsoů plátná
přímo á nejsoů přebíráná do právního řádů. Je připrávováná ádáptáční novelá obsáhůjící
nůtné úprávý á poskýtůjící státní správě zjednodůšení potřebná v přípádech,
ná které zákoný o ochráně osobních údájů nepoůkázůjí. Po výpořádání vnitroresortního
připomínkového řízení, které proběhlo minůlý týden, býlo zjištěno, že poůhá novelá
zákoná č. 101 O ochráně osobních údájů nebůde dostáčůjící á zákon bůde třebá přepsát.
Návrh bůde výtvořen v průběhů července 2017. Při příprávě zákoná prošlá přes Úřád
pro ochránů osobních údájů většiná zjednodůšení á ůsnádnění v oblásti informáční
povinnosti, slučitelnosti účelů, posůzování vlivů zprácování ná ochránů osobních údájů
i v oblásti výjimek z různých práv á povinností pro veřejnoů správů. V příprávě
je i omezení pokůt či nářízení nůtnosti jmenovát pověřence.
Ing. Hábártá dále výzvál zástůpce přítomných resortů, ábý se ná Odbor bezpečnostní
politiký obrátili pro přípádnoů konzůltáci ohledně úpráv sektorových zákonů.
Nebýlý vznesený žádné dotázý á žádná dálší témátá do bodů Různé.

14. Ukončení jednání
Předsedá Rádý vládý pro informáční společnost JUDr. Stroůhál návrhl termín pro příští
plenární zásedání Rádý vládý pro informáční společnost ná 15. září 2017, ůzávřel
zásedání a poděkovál přítomným zá účást.

11

