Aktuální stav legislativy v oblasti
eGovernmentu
Stav k 1.6.2017

• Co se povedlo…platné změny
– Novela zákona o základních registrech
– Zákon o službách vytvářejících důvěru
– Novela zákona o ISVS

• Co je v legislativním procesu
– Novela zákona o eOP
– Návrh zákona o elektronické identifikaci

Legislativa – platné
změny…

Novela zákona o základních registrech
• Zákon č. 192/2016 ze dne 25. května 2016, kterým se
mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
První technická novela od spuštění základních registrů
– Stručný popis:
• Rozšíření dat v RPP o údaje agend
• Rozšíření matice oprávnění k údajů agend
• Nový nástroj – Rejstřík OVM a SPUU, sjednocení definice OVM
• S účinností od 1. ledna 2017 ministerstvo vnitra zřizuje školám a školským
zařízením bezplatně datovou schránku orgánu veřejné moci, a to do 1.
července 2017
• RPP – primární zdroj dat ve vztahu k ISDS a CzP

– Datum nabytí účinnosti zákona je 1. ledna 2017

Zákon o službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce
• Zákon č. 297/2016 o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce
– Stručný popis:
• adaptace právního řádu České republiky na část nařízení eIDAS, která se
týká služeb vytvářejících důvěru (např. kvalifikované podpisy, pečetě,
časová razítka).
• V navrhovaném zákoně není upravena oblast elektronické identifikace,
která bude řešena samostatně zákon o el. identifikaci (nařízení je pro
oblast el. identifikace účinné až od 29. září 2018).
– Účinnost od 19.9.2016

• Doprovodný zákon č. 298/2016, kterým se mění některé zákony v
souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru
– Stručný popis:
• reflektovány změny v dalších zvláštních zákonech, které přináší eIDAS i návrh
zákona o službách vytvářejících důvěru
• stanoveny jednotící pravidla pro poskytování informací povinnými subjekty
ve formě otevřených dat

– Účinnost od 19.9.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech
veřejné správy
• Zákon č. 104/2017, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o ISVS
Stručný popis:
• modifikace pravidel pro řízení, ekonomickou efektivitu, bezpečnost a funkční
vlastnosti informačních systémů veřejné správy v České republice
• upravena koordinační úloha Ministerstva vnitra v oblasti dlouhodobého řízení
informačních systémů veřejné správy, a to prostřednictvím vytváření
informační koncepce České republiky schvalované vládou
• zahrnutí některých typů provozních informačních systémů spravovaných
státními orgány (informační systémy pro řízení a rozvoj lidských zdrojů
a odměňování, elektronické systémy spisové služby, informační systémy
pro vedení účetnictví nebo řízení finančních zdrojů a systémy elektronické
pošty) pod režim zákona o informačních systémech veřejné správy

– Zákon byl vyhlášen dne 5. dubna 2017, datum nabytí účinnosti zákona
je od 1. července 2017

Legislativa – co je v
legislativním procesu

Novela zákona o OP a zákony
související
Stručný popis:
• 12 měsíců od vyhlášení novely zákona o OP se ukončí vydávání
stávajících OP (včetně nynějších OP s čipem) a postupně je nahradí
nové, s novým typem čipu (nejdříve od 2. poloviny r. 2018)
• Výrobce OP bude nahrávat do kontaktního elektronického čipu
identifikační certifikát, o jeho aktivaci rozhoduje občan – zcela
dobrovolně.
• Kdo si aktivuje elektronické funkce občanského průkazu, bude mít
nově možnost jej používat také k prokazování totožnosti vzdáleným
přístupem – prioritně pro služby veřejné správy, resp. pro přístup k
agendám.
• účinnost je stanovena prvním dnem dvanáctého kalendářního
měsíce následujícího po jeho vyhlášení
• Aktuální stav projednávání: Projednávání tisku bylo zařazeno na
pořad 7. schůze Senátu na 31. května 2017, Senát návrh schválil
(PRO 65 ze 72 senátorů)

Návrh zákona o elektronické
identifikaci
– V PSP projednáván jako sněmovní tisk. 1069 a doprovodný
zákon jako sněmovní tisk č. 1070.
– Stručný popis:
• reaguje na nutnost mít k dispozici univerzální řešení pro prokázání
totožnosti osoby elektronickými prostředky pro potřeby on-line
služeb a rovněž jako reakce na nařízení eIDAS v oblasti elektronické
identifikace, které nabyde účinnosti od 29. září 2018
• hlavním cílem je položit základy státem garantované identity osob
prokazované elektronicky a co nejvíce využít stávajících
informačních systémů veřejné správy, jako například systému
základních registrů
– Předpokládané datum nabytí účinnosti stanoveno na 1.července
2018
– Aktuální stav projednávání: 2. čtení proběhlo dne 24.5.2017. Třetí
čtení by mělo proběhnout ještě během 57. schůze dne 9. června 2017

