Zápis č. 3/2018
Zasedání Rady vlády pro informační společnost
(dále „RVIS“)
12. říjná 2018, 9:30 – 12:00 (2,5 hodiny)
Ministeřstvo vnitřá, zásedácí místnost c. 1.40, námestí Hřdinů 1634/3, 140 21 Přáhá 4
(z jednání pořízen áůdiozáznám)

Přítomní:
Člen / trvale pověřen
Ing. Vládimíř Dzůřillá
JUDř. Jářosláv Střoůhál
Ing. Román Vřbá
Mgř. Ján Sixtá
Mgř. Ondřej Mály
Bc. Václáv Nebesky
Ing. Jářosláv Smíd
Ing. Ondřej Felix
Mgř. Tomás Mářtinec
Ing. Pável Beřán
Ing. Tomás Křyl
Ing. Evá Křůmpová
Ing. Iván Pilny
Ing. Mgř. Jářomíř Novák
MUDř. Jiří Behoůnek
Ing. Petř Kůchář
Ing. Rádek Břázdá
Ing. Zdenek Zájícek
JUDř. Káteřiná Čeřná
Ing. Kářel Stencel
Přítomný bez práva hlasovat / host
Mgř. Rádosláv Bůlíř
Ing. Jiří Bořej
Ing. Josef Přáks
Ing. Jiří Hávlíček, MBA
Ing. Petř Očko, Ph.D.
Ing. Veřoniká Křámářová
Ing. Jan Koudelka
Ing. Stanislav Bogdanov
RNDř. Blánká Fischeřová
Ing. Vilibald Knob
Mgř. Ondřej Ferdus
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Zástup

Ing. Mářtin Hávlícek
Ing. Milosláv Mářcán

Organizace
MV
MV
MV
MZe
MPO
MMR
NUKIB
MV
MPSV
MO
MZV
ČSU
MSMT
ČTU
AK ČR
MV
SMOČR
IČT ůnie
MV
ČUZK
Organizace
MF
MZd
MK
MPO
MPO
MPO
MMR
MMR
MMR
MV
SPČR

Mgř. Ján Míčá
Mgř. Petř Káčenká, ČISA, ČISM
Ondřej Přofánt
Ladislav Koubek
Mgr. et Mgr. Petr Schlesinger
Ing. Zůzáná Dvořáková
Mgř. Lůcie Páličková
Mgř. Jiří Kářník
Ing. Oldřich Káliná
Mářkétá Hávelková
Mgř. Lůcie Váníčková
Ing. Joláná Pástyříková
Ing. Pavel Poledna

UV
SSHR
PSP
PSP
MV
MV
MV
MV
MV
MV
MV
MV
MV

Program
1. Záhájení jednání á schválení přogřámů
2. Digitální Česko
3. Benchmark
4. Schválení dálšího postůpů v projektu PMA 3
5. Koncepce veřejné spřávy
6. Návřh zákoná o přávů občáná ná digitální slůžby
7. Digitálně technické mápy – áktůální stáv
8. Nářodní kontáktní místo přo eHeálth
9. Informace k IČT přojektům Ministeřstvá kůltůřy
10. Infořmáce o IT ná Ministeřstvů přo místní řozvoj
11. CMS
12. Různé
13. Ukončení jednání
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1. Zahájení jednání a schválení programu
Předsedá Rády vlády přo infořmáční společnost (dále jen „RVIS“ nebo „Rádá“),
Ing. Vládimíř Dzůřillá, přivítál členy Rády á hosty á přověřil ůsnášeníschopnost.
Předstávil přogřám á ůpozořnil ná změnů v řámci přogřámů, kdy byl vypůštěn bod č. 11,
neboť tento bod byl řešen po domlůvě s resortem MPSV v řámci mimořádného zásedání
Předsednictvá RVIS, kteřé přoběhlo před zásedáním celé Rády. Soůčásně návřhl zářázení
nového bodů do přogřámů, á to křátkoů infořmáci o systémů ČMS, kteřoů přednese pán
Kalina z OHA. Ke změně přogřámů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost jednomyslně schválilá návřžený
přogřám jednání.

2. Digitální Česko
Ing. Dzůřillá ůvedl, že program „Digitální Česko“ byl 3. říjná 2018 schválen vládoů
ůsnesením č. 629. Infořmovál, že ná jednání vlády přoběhlá živá diskůse, záměřy byly
schváleny jednohlásně á členové vlády vyjádřili zájem o áktivní zápojení. Zásádní změny,
díky jednání vlády, doználo ůsnesení, kde byly vyjmuty finánční álokáce, kteřá by mělá
být ná zákládě ministřyně fináncí dořešená a pokryta z řozpočtů MV. Dále došlo
ke zkřácení teřmínů přo odevzdání zpřácováných implementáčních plánů z konce roku
2018 do 10. přosince 2018, ták áby byly přojednány ná posledním ávizováném jednání
vlády 17. prosince 2018. Ná zákládě tohoto byl ůpřáven hářmonogřám následůjících
přácí.

Ing. Pilný ůpozořnil, že jsoů náplánováné přojekty, ná kteřé nemá MŠMT k dispozici
žádné finánční přostředky, á zdůřáznil, že je třebá věnovát úsilí k jejich získání.
Ing. Dzurilla v reákci popsál řozdělení hlávních á dílčích cílů, kteřé bůdoů náplňovány
postávením jednotlivých záměřů, jejichž soůčástí bůdoů finánční odhády. Vzhledem
k ávizováné spolůpřáci členů vlády je očekáváná finánční podpořá.
Ing. Dzůřillá dále infořmovál, že je již vytvořená metodiká, kteřá bůde řozesláná
Předsednictvů RVISk připomínkám. Její soůčástí je i šábloná definice záměřů, jejichž
vytvoření je v tůto chvíli přiořitní. Je třebá vytvořit soůpis á přípádný popis záměřů
jednotlivých řesořtů. Dálšími dánými záměřy jsoů ty, kteřé vychází z přogřámového
přohlášení vlády či přojekty ná OHA. Ing. Felix doplnil požádávek k soůpisů záměřů
o připojení infořmáce, zdá přo ně existůje či neexistůje finánční křytí. Dále bylo
požádáno o zápojení hospodářských á sociálních pářtneřů á popis jejich požádávků. Ing.
Dzůřillá ápelovál ná máximálně áktivní přáci á soůčinnost nápříč řesořty i soůkřomoů
sféřoů. Důkládná koořdináce bůde mimo jiné podmínkoů dodřžení teřmínů
přo odevzdání vládě.
Ing. Očko ůpozořnil, že k tvořbě implementáčních plánů přo dokůmenty Česko v digitální
Evřopě bůde zápotřebí spolůpřáce mnohá sekcí v řámci řůzných řesořtů, á požádál tímto
přítomné zástůpce Rády o áktivní předávání infořmácí á koořdináci ná příslůšných
ministerstvech.
V otázce legislátivy infořmovál Ing. Dzůřillá o nábídce spolůpřáce při hledání
á odstřáňování legislátivních překážek ze střány ministerstva spravedlnosti
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á Legislátivní řády vlády. Bůdoů identifikovány i jednotlivé úkoly přo zpřácování
ze strany ministerstev.
Pání ministřyně Nováková požádálá dle Ing. Dzůřilly o důsledné záměření
na benchmarky, žebříčky á ná sledování vývoje.
Dále Ing. Dzůřillá infořmovál o změnách ve statutu RVIS. Došlo zejméná o řozšíření Rády
i jejího Předsednictvá, kde již káždý řesořt má svého zástůpce. Nově má RVIS táké 3
místopředsedy v soůládů s pilíři DČ, á to ministřá vnitřá zá dokůment IKČR, ministřyni
přůmyslů á obchodů zá dokůment DES á tájemníká přo evřopské záležitosti
zá dokůment ČDE Plenářní zásedání bůdoů nově mimo křomě čtyřiceti šesti stálých
členů á stálých hostů řozšířená o dálší hosty se zájmem o poskytnůtí áktůálních
infořmácí, v počtů závisejícím ná kápácitě místnosti.
Předsedá RVIS dále požádal řesořty o záslání všech přojektů s dostátečnoů finánční
álokácí, kteřé byly v letech 2017/2018 schváleny OHA, i přojektů, kteřé vzhledem k nižší
finánční nářočnosti nebyly ná OHA přojednávány, společně s definicí jejich soůčásného
stávů. Dále požádál o dodání schválených přojektových záměřů přo následůjící řoky.
Šábloná bůde řozesláná v pondělí 15. říjná 2018, teřmín přo její vyplnění á záslání zpět
je 22. říjná 2018.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné infořmáce o dokůmentech Digitální Česko á žádá řesořty, áby záslály všechny
přojekty, kteřé v letech 2017/2018 schváloválo OHA á má ná něj finánční álokáci,
s definicí soůčásného stávů á soůčásně, áby dodáli přojektové záměřy, kteřé májí
schválené á plánůjí do bůdoůcná přo následůjící řoky řeálizovát s teřmínem do 19. říjná
2018.

3. Benchmark
Ing. Dzůřillá zřekápitůlovál zákládní infořmáce o benchmářků, v řámci kteřého bylo
osloveno 34 sůbjektů, z toho 20 úřádů á 14 řesořtů. Množství sebřáných dát je v tůto
chvíli vyhodnocováno á jsoů hledány klíčové pořovnávácí ůkázátele k řozpoznání
postůpů vedoůcích k úspěchům. Předpokládáný teřmín dokončení je konec říjná 2018,
výstůpy bůdoů přezentovány ná následůjícím jednání Předsednictvá RVIS.
K pořovnání úspěchů či neúspěchů bůde benchmářk opákován káždý řok. Pozořnost
bůde věnováná i zpětné vázbě vzešlé z přvního kolá dotázníků.
Ing. Dzůřillá v řeákci ná připomínků Ing. Bůlíře zdůřáznil, že cílem benchmářků není
tvoření hodnotících žebříčků, ále zhodnocení soůčásného stávů á ůžití vhodného bestpractice.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné infořmáce o benchmářků.
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4. Schválení dalšího postupu v projektu PMA 3
Mgř. Kářník podál infořmáce o máteřiálech předkládáných k ůsnesení Vlády ČR o návřhů
postůpů zpřácování přocesních modelů přiořitních ágend. Máteřiál byl vyžádán vládoů.
Zásádním obsáhem je nový koncept přojektů PMA, kteřý je více ořientován ná životní
ůdálosti á je dbáno ná jeho důsledné mápování ná Pořtálů občáná á Pořtálů veřejné
spřávy.
Máteřiál je řozdělen ná pět částí, á to metodiků, ánálytický plán, návřh ůsnesení,
soůhřnný postůp přo následůjící řoky á soůpis přiořitních ágend.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost jednomyslně schválilá máteřiály
přojektů Vyůžívání přvků přocesního řízení á závedení stándářdů přo výkon přiořitních
ágend veřejné spřávy (PMA 3)Metodiká přojektů PMA 3 v kostce, Análytický plán
přojektů PMA 3, Soůhřnný máteřiál přo vládů o dálším postůpů v přocesním modelování
do řoků 2021 á Přiořitní ágendy k optimalizaci a elektronizaci á zářoveň dopořůčilá
Vládě ČR schválit máteřiály Soůhřnný máteřiál přo vládů o dálším postůpů v přocesním
modelování do řoků 2021 á Přiořitní ágendy k optimalizaci a elektronizaci.

5. Koncepce veřejné správy
Mgř. Schlesingeř infořmovál o áktůálním stávů koncepce řozvoje veřejné spřávy, kteřá
vzniká pářálelně s digitálizácí veřejné spřávy á je třebá sjednocovát jejich postůpy
á záměřy.
Koncepce je řozvojový dokůment s přácovním názvem Klientsky ořientováná veřejná
spřává 2030. Účinnost je předpokládáná od 1. ledna 2021. Obsahem koncepce bude
ánálytická část, návřhová část á ákční plány, z nichž přvní schválováný bůde ná období
tří let.
Od 29. čeřvná 2018, kdy byl máteřiál popřvé předstáven ná jednání Předsednictvá RVIS,
bylá zkompletováná ánálytická část s popisem přoblémových oblástí, kteřá bůde
zveřejněná do konce říjná 2018. Do její přípřávy se zápojilo MV s několiká svými útvářy,
ÚV, MMR, MŽP á MF. Jednotlivé kápitoly se zábývájí oběmá úřovněmi veřejné spřávy,
centřální veřejnoů spřávoů á přoblemátikoů územní sámospřávy á jsoů vnitřně členěny
ná přoblémy obecného chářákteřů á ná tzv. přoblémy dílčí.
Jáko nejzásádnější oblásti popisováné ánálytickoů částí oznáčil Mgř. Schlesingeř nápř.
nedostátečně ůplátňováné evidence infořmácí ve veřejné spřávě, což záhřnůje zejméná
nedostátečnost dát, nízkoů kválitů střátegického řízení á plánování či nekválitní
á nedostátečnoů komůnikáci institůcí s veřejností. Čentřální veřejná spřává se potýká
s nedostátečnoů koořdinácí á neefektivním systémem kontřol veřejných přostředků.
V oblásti územní sámospřávy je třebá řešit neefektivní výkon kompetencí
sámospřávních celků, nevyůžití potenciálů meziobecní spolůpřáce, neřeflektování změn
dostůpnosti v čáse, finánční nepřipřávenost ná možné změny á neefektivní způsob
vzdělávání záměstnánců.
Ing. Felix ůpozořnil, že je třebá dbát ná důslednoů soůčinnost s náplněním IK v oblásti
digitálizáce veřejné spřávy. Mgř. Schlesingeř ůvedl, že dokůment ná IK nejen odkázůje,
ále je pojímán jáko její soůčást.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné infořmáce o koncepci veřejné spřávy.
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6. Návrh zákona o právu občana na digitální služby
Mgř. Zájíček návázál ná dosůd zveřejněné infořmáce o návřhů zákoná o přávů občáná
ná digitální slůžby, kteřý bůde velkým křokem k zlepšení klientsky ořientováné veřejné
spřávy.
Zákon stánovůje mimo jiné zákládní přávidlá, jáko dátá poůze jednoů či digitální obslůhů
ágend, kteřá jsoů již zmiňováná v přávním řádů ČR, ávšák neůceleně. Čílem je přehledná
informace na jediném místě. Přesto bůde třebá ůpřávit někteřé soůčásné ágendové
zákony á zákládní legislátivní pilíře eGoveřnmentů.
Jáko zásádní změny v návřhů oznáčil Mgř. Zájíček vypůštění soůkřomo-přávních
sůbjektů á řozdělení stánovených lhůt přo plnění zákonných povinností přo ústřední
ořgánizáce á přo územní sámospřávů. Dále bylo vyhověno připomínkám směřůjícím
k nedostátečné definici digitální slůžby, což vedlo k vytvoření nové koncepce, jejíž
soůčástí bůde kátálog slůžeb veřejné spřávy, kteřý bůde výčtem slůžeb veřejné spřávy
včetně infořmáce o soůčásném způsobů jejích poskytování á kteřý bůde vládoů
káždořočně áktůálizován á bůde tímto mápovát úřoveň digitálizáce. O podobě á obsáhů
tohoto kátálogů se v tůto chvíli áktivně jedná s odbořem eGoveřnmentů
na MV.
V soůčásnosti je návřh ůpřávován ná zákládě obdřžených připomínek zá přímé účásti
připomínkůjících sůbjektů. Pářálelně přobíhájí jednání v poslánecké sněmovně á je
očekáváná podpořá posláneckých klůbů. Ná příštím jednání přácovního výbořů přo
digitálně přívětivoů legislátivů dojde k dálší kompletáci máteřiálů, jenž bůde následně
opět řozeslán. Předpokládáný teřmín dálšího předstávení ná půdě poslánecké sněmovny
je
1. listopádů 2018. Soůčásně bůdoů řozeslány přvotní vářiánty návřhů změnových
zákonů.
Mgř. Zájíček požádál o máximální soůčinnost při zhodnocení nejnovější veřze máteřiálů.
Mgř. Zájíček doplnil, že se áktivně přácůje ná RIA k tomůto zákonů. Opět bůde
v nejbližším teřmínů řozesláná k připomínkám.
Ing. Pilný ůpozořnil ná úskálí legislátivního přocesů. Dále poůkázál ná nůtnost vyůžití
kátálogů slůžeb k ůřčení přiořit á vhodné implementáci v čáse. Ing. Dzůřillá doplnil,
že dálším nezbytným benefitem kátálogů bůde efektivnost plánování řozpočtových
přostředků.
Ing. Bořej se dotázál, zdá bůde možné synchřonizovát připřávováný kátálog slůžeb
vznikájící v řámci zákoná o elektřonizáci ve zdřávotnictví. Přednostním řešením bůde
dle názořů Mgř. Zájíčká jediný všeobsáhůjící kátálog slůžeb veřejné spřávy. Otázká bůde
dále přojednáná ná sepářátním jednání.

Pán poslánec Přofánt potvřdil, že v této záležitosti pánůje šiřoká politická shodá,
á kládně zhodnotil plánováný posůn ve slůžbách občánům.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné infořmáce o návřhů zákoná o přávů občáná ná digitální slůžby.
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7. Digitálně technické mapy – aktuální stav
MUDř. Běhoůnek předstávil áktůální stáv digitálně technických máp, kteřé bůdoů sloůžit
přo ůřychlení á snížení nákládů stávebního řízení, zlepšení koořdináce á ůsnádnění
úřednických postůpů. Zdůřáznil, že jednotlivé křáje již májí mápy vytvořené v řádů
několiká let, zátímco ve státním řozsáhů je koořdináce dosůd nedostátečná.
AK ČR návřhůje povinnost vedení digitálně technické mápy ná území ČR, elektřonizáci
přocesů stávebního řízení, sjednocení postůpů při záměřování stáveb á stándářdizáci
vzájemné infořmovánosti. Fináncování by bylo možné z evřopských fondů, řeálizáce by
byla koořdinováná ná úřovni států á křájů. V tůto chvíli se jedná o návřhů legislátivního
řešení.
MUDř. Běhoůnek požádál RVIS o zářázení přoblemátiky ná svá jednání, zářázení
do záměřů Digitálního Česká, stánovení úkolů á přiořit přo jednotlivé ořgánizáce
á převzetí koořdináční řole, spolůpřáci ná legislátivních úpřávách á pomoc při zájištění
finánčních přostředků.
Pán poslánec Přofánt poůkázál ná nářízení EU Inspiře, kteřé popisůje povinnost
vytvoření digitálně technických máp, á veškeřé ůvedené křoky jsoů poůze jeho
implementácí. Mgř. Zájíček ůvedl, že soůčásný plán vzniká ná zákládě memořándá
o spolůpřáci MV á soůkřomého sektořů, ke kteřémů se připojí AK ČR. Připřávováné
mápy bůdoů dány do soůládů s Inspiře, ále stále bůdoů nůtné dálší legislátivní úpřávy
v otázkách zmocnění á finánční křytí účásti křájů. Přípádné důplicity již existůjících
výstůpů bůdoů přojednány v příslůšných přácovních skůpinách. Ing. Vřbá doplnil,
že soůčásný stáv technických máp dle Inspiře bůde v tůto chvíli doplněn o stándářdizáci
přesnosti á zářázení do nezbytných přocesů.
Bc. Nebeský infořmovál o připřávováné digitálizáci stávebního řízení, jejíž soůčástí
bůdoů i digitálně technické mápy přo vyůžití při zhodnocení soůčásné infřástřůktůřy.
V otázce fináncování přobíhájí četná jednání s EU ze střány MPO. Vzhledem k šíři
přoblemátiky bůde třebá důsledné řozdělení jednotlivých částí přojektů ná řůzná místá,
jejich sepářátní fináncování á jejich ůvedení do soůládů přostřednictvím RVIS. Ing. Pilný
ůpozořnil ná nůtnost koořdináce legislátivních přocesů ná všech úřovních, kteřá mimo
jiné zábřání řoztříštěnosti, jíž se snáží náhřádit zákon o povinném poskytování
digitálních slůžeb. Řešení bůde dle Mgř. Zájíčká předmětem jednání přácovní skůpiny
přo digitálně přívětivoů legislátivů.
Dále Mgř. Zájíček návřhl ůveřejnění výzvy k připojení memořándů o spolůpřáci přo dálší
subjekty.
Ing. Mářčán ůpozořnil ná soůvisející přoblemátiků bůilding infřástůctůře modelingů,
kteřoů by bylo vhodné do sjednocené podoby technických máp záimplementovát.
Bc. Nebeský ůvedl, že i BIM je soůčástí řozsáhlého přojektů digitálizáce ná MMR.
V otázce legislátivních změn infořmovál Bc. Nebeský o shodě v zákonné fořmůláci, dosůd
se všák jedná o konkřétním ůmístění. Návřhl zápřácovát digitálizáci stávebních řízení
á věcí soůvisejících do dokůmentů Digitálního Česká.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné infořmáce o áktůálním stávů digitálně technických máp, o memořándů
o spolůpřáci ná vzniků digitálně technické mápy České řepůbliky á vyzválá dálší
sůbjekty k přistoůpení k tomůto memořándů.

7

8. Národní kontaktní místo pro eHealth
MUDř. Běhoůnek infořmovál o připojení České řepůbliky k závázků vybůdování
nářodních výměnných centeř jednotlivých zdřávotnických ořgánizácí, k němůž došlo
před pěti lety. AK ČR nábídlá v této záležitosti vzhledem k již vypřácováným křokům
ministeřstvů zdřávotnictví spolůpřáci.
Střůktůřá eHeálth není dosůd dokončená. Záčínájí fůngovát zákládní zdřávotnické
řegistřy, ále bez konkřétních technických řešení. Dosůd existůje 10 výměnných sítí
s připojením 25 zdřávotnických sůbjektů. Nářodní kontáktní místo přo eHeálth bůde
zástřešůjícím řešením systémů. Již fůngůjícími částmi jsoů záhřániční eRecepty na
zákládě smlůvního vztáhů se SÚKL á pácientský soůhřn.
Zákládními přínosy jsoů efektivitá á snížení nákládů zdřávotnické péče ů nás
i v záhřáničí, kválitnější péče o cizince ná území ČR, vyůžití NIA ve zdřávotnictví á vyůžití
zákládních řegistřů, lepší infořmovánost pácientů, zlepšení zdřávotní dokůmentáce
á v neposlední řádě plnění mezinářodních stándářdů.
MUDř. Běhoůnek požádál Rádů o koořdináční soůčinnost, možnost přezentáce
áktůálních výstůpů, o podpořů při vyůžívání á sdílení přostředků eGoveřnmentu,
o podpořů při legislátivních úpřávách á podpořů stándářdizáce ve zdřávotnictví.
Ing.
Bořej
infořmovál,
že
MZ
připřávůje
věcný
návřh
zákoná
o eHeálth, popisůjící všechná soůvisející témátá včetně interoperability á stándářdů.
Vládě by měl být předložen do konce roku 2018.
Přítomní se shodli ná přínosnosti přávidelné přezentáce áktůálního stávů ná jednání
RVIS. Přoblemátiků je třebá záhřnoůt do záměřů Digitálního Česká k zájištění finánčních
přostředků.
Ing. Pilný dopořůčil závedení přincipů pseůdonymizáce, kteřé zefektivní mnoho přocesů.
Ing. Kůchář infořmovál, že MV ůsiloválo o digitálizáci ná přincipech eGoveřnmentů
ve zdřávotnictví již před jednáním o zákoně o eHeálth. Doplnil, že momentálně je s MZd
přojednáván vznik identifikáčního přostředků lékářů podpořůjící NIA. Ing. Šmíd
ůpozořnil ná to, áby nebyly opomíjeny bezpečností stándářdy. Dle Ing. Bořeje je
k tomůto přihlíženo, ávšák zdůřáznil nedostátečnost poskytováných přostředků
ná řešení kybeřnetické bezpečnosti. Bc. Nebeský potvřdil, že MMR hledá řešení
v souvislosti s řeálokácí nevyůžitých přojektových dotácí z EU.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné infořmáce o Nářodním kontáktním místě přo eHeálth á požádálá ministerstvo
zdřávotnictví á komisi Asociáce křájů České řepůbliky přo eHeálth o poskytování
áktůálních infořmácí ná plenářních jednáních RVIS, á to minimálně v půlřočních
intervalech.
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9. Informace k ICT projektům Ministerstva kultury
ICT projekty Ministerstva kultury, ze specifického cíle 3.2, á jejich stáv předstávil
přítomným Ing. Přáks. V úvodů ůvedl, že se jedná o soůčást záměřů, kteřé bůdoů
ávizovány MK k zápřácování do implementáčních plánů Digitálního Česká.
Do specifického cíle 3.2 IROP bylo ze střány ministerstva kultury odevzdáno 8 návřhů
přojektů, z nichž všechny získály kládné stánovisko OHA á bylá jim ůdělená dotáce.
V tůto chvíli jsoů již všechny přojekty v řeálizáční fázi. V bůdoůcnů se ů káždého
z přojektových záměřů předpokládá impořt do Pořtálů občáná či Pořtálů úředníká
fořmoů dláždice.
Nejvýznámnějším dílem kůltůřní digitálizáce je dle Ing. Přákse Nářodní pořtál
digitálizováného obsáhů, kteřý vzniká v soůládů s evřopskými postůpy v přezentáci
kůltůřního dědictví. Dálšími přojekty jsoů Rejstřík cířkví á náboženských institůcí, jehož
soůčástí bůde nářočné řešení dloůhodobého úložiště či Jednotný finánční, gřántový
á dotáční infořmáční systém, obsáhůjící četné evidence včetně řestáůřátořů
přomítájících se do PO. Dále systémy nápomáhájící vnitřnímů řízení řesořtů, tj. závedení
jednotných systémů. Vznikne též nářodní plátfořmá přo elektřonickoů spřávů á evidenci
můzejních sbířek á ágend, kteřá zájistí záchřánů dát ze zástářálého systémů Demůs
á přovázání ná soůvisející státně-spřávní náležitosti. Ná žádost Nářodní knihovny
vznikne Nářodní eKnihovná, kteřá implementůje pět z osmi bodů knihovnické koncepce
schválené v řoce 2017.
Pán poslánec Přofánt se zeptál, jestli existůje koncepce ohledně spřávy digitálních přáv
DRM, jelikož se momentálně ářchivůje digitální máteřiál, se kteřým není zářůčená
možnost dálší mánipůláce. Vyzdvihl její důležitost při záchování kůltůřy á nábídl pomoc
ná půdě poslánecké sněmovny, nápř. při jednání o zákonné výjimce. Ing. Přáks
poděkovál zá nábídků á návřhl přojednát návřžený podnět ná listopádové konfeřenci
knihovníků.
Přijáté ůsnesení: Rada vlády přo infořmáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné infořmáce o IČT přojektech ministerstva kultury.

10. Informace o IT na Ministerstvu pro místní rozvoj
Bc. Nebeský ná zákládě úkolů z jednání předsednictvá RVIS předstávil digitální přojekty
MMR. V úvodů ůvedl, že stáv infořmátiky ná MMR byl vzhledem k řoztříštěnosti
minůlého řoků velmi špátný, tůdíž přvní křoky vedly ke sjednocování. K 1. lednů 2018
vzniklá sekce IČT, v řámci níž jsoů odbořy infořmátiky, spřávy monitořovácího systémů
á elektřonizáce veřejných zákázek, připojená bylá i spisová slůžbá, podátelná
á kybeřnetická bezpečnost. Postůpně dochází k přebířání řůzných ágend, tůdíž někteřé
projekty ještě nejsoů sekcí zpřácovány.
Dále Bc. Nebeský předstávil zákládní peřsonální složení zodpovědné zá hládký chod celé
IČT sekce, RNDř. Fisheřovoů, Ing. Bogdánová á Ing. Koůdelků. Popsál zákládní činnosti
á povinnosti odbořů infořmátiky, kteřé mimo stándářdních ágend připřávůje i celkovoů
digitálizáci, z nich nejdůležitější bůde již zmíněná řozsáhlá digitálizáce stávebních řízení.
Odboř spřávy monitořovácího sytémů se zábývá kompletní ádministřácí evřopských
dotácí, v níž Bc. Nebeský ávizovál vznik jednotné plátfořmy námísto jediné centřální
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áplikáce. Systém je mimo stándářdní řozhřání nápojen i ná řozhřání EU. Aktůální
komplikácí je postávení systémů ná stářé plátfořmě, kteřá je postůpně obnovováná.
Odstřáňovány jsoů i softwářové nedokonálosti.
Elektřonizáce veřejných zákázek je podpořená především infřástřůktůřoů NIPEZ
záhřnůjící systém NEN, výstůp veřejných zákázek á pořtál veřejných zákázek, kteřý
v tůto chvílí přochází společně s dálšími nástřoji řozsáhloů áktůálizácí.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné infořmáce o IT ná ministeřstvů přo místní řozvoj

11. CMS
Ing. Káliná předstávil přítomným přojekt ČMS, kteřý je klíčový přo jednotnoů
komůnikáci ná eGoveřnmentů v ČR. Infořmovál, že přojekt ČMS 1 bůde ministerstvem
vnitřá ke konci řoků 2018 ůzávřen á ápelovál ná soůčinnost všech řesořtů, jejich
podřízených ořgánizácích á dálších ořgánů veřejné spřávy k včásné iniciálizáci připojení
slůžeb ČMS 2, kteřé bylo předem ávizováno á je technicky nezbytné.
Mgř. Káčenká v soůvislosti ůpozořnil ná nevhodné teřmíny přechodů slůžeb, v nichž
není zájištěná následná podpora. Tímto teřmínem je i 31. prosince 2018. Ing. Kalina
ůvedl, že k postůpnémů přechodů dochází již před tímto dátem.
Ná zákládě přoběhlé diskůze bylo dohodnůto individůální jednání ohledně řešení
připojení zá účásti SSHR á OHA.
V přípádě potíží s ČMS 1 vyzvál Ing. Káliná přítomné, áby jej nepřodleně kontáktováli.

Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné infořmáce o ČMS á o nůtnosti přechodů ná ČMS 2 do konce roku 2018.

12. Různé
12.1 Konference s estonským premiérem
Ing. Dzůřillá infořmovál o návštěvě estonského přemiéřá á soůvisející konfeřenci, kteřá
přoběhne 23. listopádů 2018. Shřnůl zásádní návřžená témátá á ůvedl, že pozvánky
členům Rády bůdoů řozeslány v nejbližších dnech.

12.2 GIS DAY
Ing. Vřbá pozvál přítomné ná GIS dáy, kteřý přoběhne v bůdově MV Čentřotex
14. listopádů 2018. Čílem konfeřence je zvýšení povědomí o přostořových dátech á jejich
vyůžití. Přihlásit se je možné do 31. říjná 2018 na e-mail geoinfostrategie@mvcr.cz

12.3 Snadná navigace světem úřadů
Dále Ing. Vřbá infořmovál o konfeřenci eGoveřnmentů, kteřá návázůje ná loňský úspěšný
ročník. Předpokládáný teřmín je 3. přosince 2018, o místě konání se dosůd řozhodůje.
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Hlávními témáty bůde Digitální Česko, eGoveřnment Seřvice Bůs, Zákládní řegistřy 2.0,
eGovernment Cloud, Digitálně technická mápá, áj. Soůčástí přogřámů bůdoů i záhřániční
hosté. Ing. Vrba v náváznosti požádál řesořty o dodání dálších přípádných témát.

12.4 Monitorování implementace digitální strategie
Ing. Vřbá nástínil nepříznivé výsledky hodnocení v žebříčcích mezinářodních ořgánizácí,
nápř. OSN či OEČD. Jedná se zejméná o gesci MV. Upozořnil, že poůžitá dátá nemůsí být
plně áktůální, ále stánovené ůkázátele á kompozitní indexy jsoů jásně dáné á bůde třebá
se jim co nejvíce přizpůsobit, centřálizovát á koořdinovát je v celé ČR. Vnitřní nástávení
pomohoů nástávit odbořníci z EU.
Ukázátele řozvoje eGoveřnmentů, podle kteřých lze hodnotit plnění střátegických plánů
á cílů v oblásti digitálizáce veřejné spřávy, jsoů ják kvántitátivní, ták kválitátivní
(á přůřezové). Už delší dobů se měří nápř. státistiky poůžívání dátových schřánek,
slůžeb poskytováných přostřednictvím sítě ČzechPOINT. Finánční spřává sledůje počet
elektronických podání přes Dáňový pořtál a státistiků vyůžívání elektřonického podání
si vede táké Česká spřává sociálního zábezpečení.
Soůčásně s tímto ále je nábíledni, že investice do eGoveřnmentů lze povážovát
zá opřávněné jen tehdy, když digitálizáce ůsnádní občánům á fiřmám kontákt s veřejnoů
spřávoů konkřétním á jednoznáčným způsobem.
Z těchto důvodů vyplývá, že pokůd chceme mít řozvoj eGoveřnmentů dobře řízený můsí
být monitořován jeho přogřes. V soůčásné chvíli jsme v jednání s Evřopskoů komisí
ohledně křoků, kteřé můsíme ůdělát, ábychom dosáhli ádekvátního hodnocení v řámci
žebříčků eGoveřnmentů.
Bůde potřebá spolůpřáce všech dotčených řezořtů táké přoto, že se při hodnocení
poůžívájí
-

jednodůché ůkázátele (tj. nápř. mířů digitálizáce á plné áůtomátizáce
ů vybřáných zákládních slůžeb – seznám klíčových slůžeb máme k dispozici.
Slůžby se týkájí životních sitůácí v oblásti podnikání, dopřávy, stůdiá, stěhování,
řodinného životá, řešení stížností á oznámení … )

-

kompozitní indexy, složené z více ůkázátelů (nápř. zohledňůjí i digitální
i telekomůnikáční infřástřůktůřů, nebo mířů vnímáné kořůpce á třánspářentnost
veřejné spřávy).

Křomě sledování plnění střátegických cílů ze Střátegického řámce řozvoje veřejné
spřávy, Nářodního přogřámů řefořem á nově střátegie Digitální Česko, bychom měli
monitořovát přůřezová křitéřiá typů:
1) Slůžby se návřhůjí á poskytůjí přimářně digitálně á v přístůpné podobě
2) Údáje poskytůje občán á fiřmy poůze jednoů á veřejná spřává je sdílí
4) Veřejná spřává je máximálně otevřená á třánspářentní
5) Systémy á slůžby se ůž od záčátků tvoří ták, áby byly inteřopeřábilní
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12.5 Informace vývoji užití rodného čísla
Ing. Felix infořmovál o přoběhlém jednání mezi MV á ostátními centřálními úřády
ná témá ůtlůmování poůžívání řodného číslá. Přvním teřmínem v legislátivě
je 31. přosince 2019, kdy dojde k ůkončení zápisů ná občánské přůkázy, á dřůhým řok
2025, kdy bůde řodné číslo vyřázeno z přocesů veřejné spřávy ve smyslů přostředků
přo sdílení dát.
V tůto chvíli bůde mápováná, jáké přocesy mohoů být vypůštěním těchto dát náboůřány.
Ing. Felix vyzvál k co nejšiřšímů zápojení při vytváření stánoviská.

13. Ukončení jednání
Ing. Dzůřillá přislíbil břzké řozeslání všech slíbených máteřiálů á přávidelnoů aktualizaci
infořmácí o přípřávách implementáčních plánů. Dále požádál Ing. Bořeje, coby zástůpce
MZd, á Ing. Nováká z Českého telekomůnikáčního úřádů k přípřávě přezentáce
áktůálních přojektů v oblásti digitálizáce ná příslůšných úřádech.
Návřhl teřmín příštího plenářního zásedání ná 14. přosince 2018 á teřmín zásedání
předsednictvá RVIS ná 2. listopádů 2018. Pozvánky bůdoů řozeslány.
Poděkovál přítomným zá účást á ůkončil jednání.
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