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1 Základní informace
1.1 Rekapitulace cílů
Cíl a popis
IKČR 2.01 Zajistit povinnost vytváření digitálně přívětivé legislativy
Zajistit povinnost vytváření digitálně přívětivé legislativy v souladu se Zásadami pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy. Návrhy právních předpisů
budou hodnoceny z hlediska digitálních dopadů (Digitální RIA - DIA). Odborným garantem posouzení z hlediska DIA bude pracovním výborem
RVIS pro DPL. Povinnost získání stanoviska RVIS bude řízena dle Plánu legislativních prací vlády.
Touto cestou zajistit v legislativě dodržování všech základních zásad (architektonických principů eGovernmentu), zejména principů “data only once”
a „digital by default“ pro všechny nově zaváděné i existující veřejné služby, zajišťované v podobě digitální služby. (Digitální a fyzická forma služby
musí být rovnoprávná), více v kapitole 5.
Přitom zajistit koordinaci legislativy v rámci celého životního cyklu zákonných předpisů včetně zpětného vyhodnocení dopadů dotčeného právního
předpisu v rámci ex post RIA.
IKČR 2.03 Dokončení projektů eSbírka a eLegislativa
Dokončení projektů eSbírka a eLegislativa, včetně napojení vytvořených informačních systémů na jiné ISVS, na portály úředníků, na portál
veřejné správy (portál občana), centrální call-centrum a rozhraní k systémům třetích stran. Následný rozvoj řešení pro tvorbu a publikaci právních
předpisů územních samosprávných celků a pro propojování judikatury a dalších dokumentů významných pro výklad práva s texty právních
předpisů v e-Sbírce.
IKČR 2.04 Průběžné analyzování platných právních předpisů (zákonů, vyhlášek, nařízení a usnesení vlády) a příprava návrhů služeb
Průběžné analyzování platných právních předpisů (zákonů, vyhlášek, nařízení a usnesení vlády) a návrhy novel agendových zákonů a případně
též dalších právních předpisů nebo návrhy opatření nelegislativní povahy, které by umožňovaly poskytování a zpřístupnění digitálních
transakčních služeb klientům a úředníkům ve shodě s cíli a principy této koncepce a NAP, a tím umožnily naplnění vize IKČR spočívající v užívání
těchto služeb pro nejčastější životní události.
IKČR 2.05 Posílení práv občanů a firem na digitální služby
Posílení práv občanů a firem na digitální služby, včetně potřebné úpravy stávajících zákonů upravujících oblast eGovernmentu a dalších
souvisejících zákonů omezujících využití nástrojů eGovernmentu pro poskytování služeb veřejné správy včetně posílení práva občanů a firem
na digitální služby.
IKČR 2.06 Aktualizace všech zákonů a vyhlášek eGovernmentu
Aktualizace všech zákonů a vyhlášek eGovernmentu tak, aby podporovaly uskutečnění cílů této koncepce. A to zejména zákonů č. 365/2000
Sb., 111/2009 Sb., 106/1999 Sb., 300/2008 Sb., 250/2017 Sb. a vyhlášek č. 53/2007 Sb., 528/2006 Sb., 529/2006 Sb., 442/2006 Sb. a dalších
zákonů a vyhlášek, spojených s elektronizací a digitalizací veřejné správy.
IKČR 2.07 Analyzovat a umožnit přesah služeb eGovernmentu a jejich využití pro soukromoprávní subjekty
Analyzovat a umožnit přesah služeb eGovernmentu a jejich využití pro soukromoprávní subjekty. Pro rozvoj digitálních služeb a růst produktivity
hospodářství ČR je důležité, aby sdílené služby eGovernmentu (e-identifikace, CzechPOINT, PVS (Portál občana), datové schránky, základní
registry a další) mohly být využívány zejména silně regulovanými podnikatelskými odvětvími (bankovnictví a pojišťovnictví, energetika,
telekomunikace a vodárenství atd.), tak i dalšími soukromoprávními subjekty.
IKČR 2.08 Vydat metodiku pro zadávání veřejných zakázek v oblasti ICT, případně upravit Zákon o veřejných zakázkách, aby umožnily
řízení životního cyklu IS ve shodě s principy této koncepce a podle plánů jejich dlouhodobého rozvoje ve shodě s Enterprise
architekturou úřadů a s NAP
Vydat metodiku pro zadávání veřejných zakázek v oblasti ICT, případně upravit Zákon o veřejných zakázkách a tak, aby umožnily řízení
životního cyklu IS ve shodě s principy této koncepce a podle plánů jejich dlouhodobého rozvoje ve shodě s Enterprise architekturou úřadů a
s NAP. Je nezbytné například při zadání VZ předem stanovit optimální dobu provozu ISVS z hlediska jeho implementace, rutinního provozu a
dlouhodobé udržitelnosti, aby nedocházelo po krátké době (např. 4 roky) k překotným změnám přinášejícím zvýšení rizika implementace a
migrace do nového řešení, které bude funkčně srovnatelné s řešením existujícím.
IKČR 2.09 Vytvoření návrhů nových právních předpisů na podporu eGovernmentu
Vytvoření návrhů nových právních předpisů na podporu eGovernmentu, zejména zákona o archivnictví a spisové službě, zákona o národní
infrastruktuře pro prostorové informace a zákona o BIM, a dalších. Tento cíl navazuje na schválení zákona o právu na digitální službu (cíl 2.5)
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a doplňuje cíl 2.6 o projekty vzniku, resp. „digitalizace“ předpisů, které se spolu s výše ve 2.6 uvedenými stanou dalšími zákonnými pilíři
eGovernmentu. Jednotlivé zákony budou představovat záměry/projekty tohoto dlouhodobě platného dílčího cíle.
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1.2 Klasifikace záměrů A, B a C
A. Záměr je dlouhodobě připravený, schválený v gesčním úřadu, je „v běhu“, má zajištěné financování (např. projekty již schválené OHA). V rámci
metodiky to odpovídá stavu „závazku“, popř. dalších stavů. Záměry „A“ jsou uvedeny v příloze implementačních plánů.
B. Záměr je definovaný gesčním úřadem, tj. má prioritu a podporu v gesčním úřadu, ale nemá finanční nebo personální krytí. Tyto záměry tvoří těžiště
implementačního plánu.
C. Potřebný záměr, existuje koncept záměru (tj. prakticky všechna políčka jsou vyplněná), ale není dojednána podpora gestora gesční úřad, ani zdroje
(typicky průřezové záměry, multirezortní a sdílené).
V katalogu záměrů se nachází ještě další záměry ve stavu „D“, tj. náměty na záměr. Tyto náměty vznikly z různých inspirací, například z potřeby
pomoci úřadů dostát požadavkům architektonickým principů a zásad řízení ICT ze schválené Informační koncepce. Mnohé náměty mohou být ještě
nedostatečně popsané, duplicitní nebo příliš detailní, proto je pro jejich převod do stavu „C“ při příštím implementačním plánování nutná jejich
konsolidace.

1.3 Shrnutí problematiky, celkové přínosy
Mezi jednoznačné přínosy v oblasti legislativy lze zařadit schválení tří zákonů, které zásadním způsobem urychlí poskytování digitálních služeb
koncovým klientům veřejné správy a těmi jsou zejména občané a podnikatelé.
Prvním zákonem, který byl Parlamentem schválen je zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, který zcela převratným způsobem mění
paradigma dosavadních legislativních aktů v oblasti eGovernmentu. Zákon totiž přiznává občanům výslovně některá práva, která bude moci
uplatňovat občan a podnikatel vůči veřejné správě v okamžicích, kdy bude chtít být veřejnou správou obsloužen pouze prostřednictvím on-line digitální
služby. K naplnění takových práv klientů veřejné správy zákon předpokládá vytvoření Katalogu služeb veřejné správy, který bude obsahovat informace
o všech službách veřejné správy, které jsou podle zákonů poskytovány, a to v členění po jednotlivých úkonech v konkrétních službách v agendě
příslušného orgánu veřejné moci. V tomto přehledu budou uvedeny úkony tak, jak jsou nyní poskytovány s tím, že do 4 let ode dne publikace katalogu
budou muset být všechny doposud digitálně neposkytované služby veřejné správy poskytovány i digitálně. K postupnému provedení digitalizace
digitálních úkonů v jednotlivých službách v agendě vydá vláda usnesení s uvedením termínů, kdy a za jakých podmínek budou služby v průběhu
4 let digitalizovány.
Mezi nejvýznamnější práva na digitální služby, která zákon přináší, je možné uvést zejména právo na poskytnutí údajů státu jen jednou, protože
ze zákona mají orgány veřejné moci povinnost údaje mezi agendami sdílet v rámci propojeného datového fondu anebo je musí povinně sdílet, pokud
jim zákon takovou možnost nedává, se souhlasem klienta veřejné správy. Dalšími právy jsou právo na notifikace, které dává klientovi právo na zasílání
informací o končících lhůtách nebo platnosti dokladů, a to prostřednictvím SMS, e-mailem nebo do datové schránky, což jsou kontaktní údaje, které
má právo klient zaznamenat do registru obyvatel. Dále je to právo na prokázání skutečnosti odkazem na údaje v Propojeném datovém fondu, právo
na elektronickou identifikaci a autentizaci, právo na informace vedené v informačních systémech veřejné správy o klientovi a jeho právech
a povinnostech, právo na nahrazení úředně ověřeného podpisu ověřením elektronické identity a také právo na osvědčení digitálního úkonu.
Druhým schváleným zákonem ve sledovaném období je zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákony o zeměměřičství a stavební zákon. Tyto novely
zákonů přinášejí vznik dlouho očekávané bezešvé digitální technické mapy pro celé území ČR, a to jako kompozitní službu Digitální mapu veřejné
správy provozovanou ČÚZK a 14 krajských digitálních technických map. Klienti veřejné správy budou moci prostřednictvím jednoho rozhraní DMVS
pořizovat data do DTM krajů a zároveň je skrze toto rozhraní využívat. Editorem dat do DTM budou kraje, jako správci DTM krajů, a to pro údaje
o povrchové situaci (polohopisu a výškopisu) a vlastníci a správci dopravní a technické infrastruktury o svých sítích. DTM bude přístupná pro každého
ve veřejné části a pro vybrané uživatele (oprávněné osoby) v neveřejné části. Existence DMVS, resp. DTM výrazným způsobem urychlí vyjadřování
vlastníků a správců sítí v rámci stavebního řízení a stane se základem pro další geografické informační systémy a také informační systém digitálních
modelů staveb a modelů vystavěného prostředí.
Třetím schváleným zákonem je zákon č. 48/2020, kterým se mění zákon o bankách a související zákony, který zavádí do právního řádu institut
bankovní identity, resp. bankovního identitního prostředku, který bude moci být využíván k ověření identity na dálku pro přístup k digitálním službám
státu a územních samospráv a zároveň k digitálním službám komerčním subjektů. Prakticky bude celá služba bankovní identity fungovat tak, že po
přihlášení do Portálu občana nebo jiného informačního systému státu, obce a kraje, bude klient přesměrován k ověření identity u své banky, která
vydala jeho identitní prostředek, a po ověření identity bude opět přesměrován zpět k poskytovateli digitální služby (maximální využití přístupových
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údajů/prostředků do internetového bankovnictví). Zpřístupněním služby bankovní identity se bude moci jednoduchým způsobem přihlásit ke službám
státu a územních samospráv cca 5 mil klientů, což by zásadním způsobem urychlilo využívání digitálních služeb veřejné správy.

1.4 Počty záměrů a odhad finanční alokace dle gesce
Klasifikace (stav) - Gestor

Počet

Výdaje 2021 [mil.
Kč]

Výdaje v dalších letech [mil. Kč]

0,00

726,65

A

11

Poslanecká sněmovna Parlamentu České
republiky

1

0,00

Ministerstvo vnitra

7

725,40

Ministerstvo financí

1

Ministerstvo pro místní rozvoj

2

B

0,00

Výdaje 2022 [mil.
Kč]

0,00

0,00

0,00
1,25

11

57,70

45,50

95,50

Český báňský úřad

1

0,00

0,00

0,00

Český statistický úřad

1

0,20

0,00

Český úřad zeměměřičský a katastrální

1

0,50

0,00

Ministerstvo vnitra

2

12,00

5,00

95,50

Ministerstvo životního prostředí

1

0,00

0,00

0,00

Ministerstvo spravedlnosti

1

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1

40,00

40,00

0,00

Ministerstvo kultury

1

0,50

0,50

0,00

Ministerstvo zahraničních věcí

1

0,50

Ministerstvo zdravotnictví

1

4,00

0,00

0,00

33

0,50

0,00

94,88

C

0,00

0,00

ICT unie

1

0,00

Úřad vlády ČR

4

0,00

Ministerstvo vnitra

26

0,50

Ministerstvo financí

2

0,00

0,00

0,00

55

58,20

45,50

917,03

Celkový součet
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1.5 Počty záměrů a odhad finanční alokace dle cílů

Klasifikace (stav) - Dílčí cíl
A
IKČR 2.03 Dokončení projektů eSbírka a eLegislativa.
IKČR 2.07 Analyzovat a umožnit přesah služeb eGovernmentu a
jejich využití pro soukromoprávní subjekty.
IKČR 2.06 Analýza účinnosti všech zákonů a vyhlášek
eGovernmentu a jejich případná aktualizace
IKČR 2.04 Průběžné analyzování platných právních předpisů
(zákonů, vyhlášek, nařízení a usnesení vlády) a návrhy novel
agendových zákonů a základních procesních předpisů.

Výdaje 2021
[mil. Kč]

Výdaje 2022
[mil. Kč]

Výdaje v dalších letech
[mil. Kč]

0,00

0,00

726,65
673,80

0,00

0,00

0,00
1,60

50,00

IKČR 2.05 Posílení práv občanů a firem na digitální služby.
IKČR 2.08 Vydat metodiku pro zadávání veřejných zakázek v oblasti
ICT, případně upravit Zákon o veřejných zakázkách

0,00
1,25

B

57,70

45,50

95,50

IKČR 2.03 Dokončení projektů eSbírka a eLegislativa.
IKČR 2.06 Analýza účinnosti všech zákonů a vyhlášek
eGovernmentu a jejich případná aktualizace
IKČR 2.04 Průběžné analyzování platných právních předpisů
(zákonů, vyhlášek, nařízení a usnesení vlády) a návrhy novel
agendových zákonů a základních procesních předpisů.

12,00

5,00

95,50

41,70

40,50

0,00

4,00

0,00

0,00

C

0,50

0,00

94,88

IKČR 2.01 Zajistit povinnost vytváření digitálně přívětivé legislativy.
IKČR 2.03 Dokončení projektů eSbírka a eLegislativa.
IKČR 2.07 Analyzovat a umožnit přesah služeb eGovernmentu a
jejich využití pro soukromoprávní subjekty.
IKČR 2.06 Analýza účinnosti všech zákonů a vyhlášek
eGovernmentu a jejich případná aktualizace
IKČR 2.04 Průběžné analyzování platných právních předpisů
(zákonů, vyhlášek, nařízení a usnesení vlády) a návrhy novel
agendových zákonů a základních procesních předpisů.

11,75
72,78
0,50
0,50

0,00

0,65

7,00

IKČR 2.05 Posílení práv občanů a firem na digitální služby.
Celkový součet
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1.6 Výsledky za rok 2019 - stav záměrů v realizaci
Gesční úřad - záměr

Hotovo %

Český úřad zeměměřičský a katastrální
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČÚZK ve
vztahu k digitální transformaci – mandatorní záměr
Ministerstvo spravedlnosti
Analýza a následná harmonizace agendových zákonů a
vyhlášek Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k digitální
transformaci
Ministerstvo vnitra
Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (eSbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (eLegislativa)
Nová právní úprava digitální technické mapy (DTM) popř.
dalších oblastí geoinformatiky a prostorových informací v
souvislosti s rozvojem sdílení dat ve veřejné správě i v
soukromé oblasti
Právní ukotvení přehledu služeb veřejné správy
Tvorba návrhu právních předpisů souvisejících s právní
úpravou rozšiřující a posilující práva na digitální služby
(zákon o právu na digitální služby); nevztahuje se na digitální
služby definované v ZoKB
Vyhodnocení potřebnosti a připadná právní úprava
eGovernment Cloud (eGC), principů jeho provozování
včetně úpravy bezpečnostních standardů pro poskytování
služeb eGC
Ministerstvo zdravotnictví
Zákon o elektronickém zdravotnictví a bezpečném sdílení
dat mezi poskytovateli zdravotních služeb.

5

Výdaje 2021
[mil. Kč]

Výdaje 2022
[mil. Kč]

Výdaje v dalších letech
[mil. Kč]

0,50

0,00

0,50

0,00
0,00

10

0,00
723,60

75

672,80

100

0,00

70

50,00

100

0,80

50

0,00

50

4,00

0,00

0,00

4,00

0,00

0,00

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Zákon o právu na digitální služby – schválení
Celkový součet

0,00
100

0,00
4,50

0,00

723,60

1.7 Prioritní záměry pro období 2020-2021
Pro období 2020-2021 je maximální prioritou harmonizace jednotlivých agendových zákonů a vyhlášek se zněním Zákona č. 12/2020 o právu
na digitální služby. Stěžejní výzvou je pak příprava a přijetí Zákona o elektronickém zdravotnictví a bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli
zdravotních služeb.
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2 Sestava plánovaných záměrů dle data ukončení
realizace (klasifikace B, C)
Rok konce realizace - Měsíc - Název záměru

Výdaje 2021 Výdaje 2022
Počet Hotovo %
[mil. Kč]
[mil. Kč]

Výdaje v dalších
letech [mil. Kč]

2020

3

0,00

12

3

0,00

1

0,00

1

0,00

1

0,00

Analýza využitelnosti eGovernment služeb
komerčními poskytovateli
Návrh právní úpravy rozpočtových pravidel pro IT
náklady
Široká diskuse o digitálních službách veřejné správy
2021
1
Zákon o elektronickém zdravotnictví a bezpečném
sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb.
12
Definice obecných podmínek pro možnost využívání
sdílených a dalších digitálních služeb státu i poskytovateli
soukromoprávních digitálních služeb
Harmonizace agendových zákonů
a vyhlášek MF ve vztahu k digitální transformaci
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČBÚ
ve vztahu k digitální transformaci
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČSÚ
ve vztahu k digitální transformaci
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČÚZK
ve vztahu k digitální transformaci - mandatorní záměr
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek
Ministerstva vnitra ve vztahu k digitální transformaci
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MK ve
vztahu k digitální transformaci
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MZV
ve vztahu k digitální transformaci
Příprava zcela nového zákona o ISVS jako
procesně-řídící normy pro eGovernment a změna
souvisejících zákonů

10

5,70

0,50

0,70

1

4,00

0,00

0,00

4,00

0,00

0,00

1,70

0,50

0,70

1

50

9

1

0,50

1

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

0,00

1

0,20

0,00

0,50

0,00

1

5

1

0,00

1

0,50

1

0,50

0,50

0,00
0,00

1

0,20

2022

25

40,50

40,00

94,18

12

25

40,50

40,00

94,18

Analýza a následná harmonizace agendových
zákonů a vyhlášek Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k
digitální transformaci
Analýza a novelizace zákonů klíčových agend
veřejné správy, kde dochází k nejčastějšímu řešení
životních situací
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek resortu
MPSV ve vztahu k digitální transformaci
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10

0,00

1
1

2,00
40,00

40,00

0,00
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Rok konce realizace - Měsíc - Název záměru
Konsolidace zjištění nedostatků vůči eGovernment z
dosavadních projektů a tvorba rámce pro novou legislativu
Legislativní zakotvení nezbytných změn, potřebných
k realizaci ostatních cílů IKČR
Nasazení modulů eLegislativa pro tvorbu legislativy
v praxi
Nástroje pro ověřovací otázky a soulad s ověřením
DPL

Počet Hotovo %

Výdaje 2021
[mil. Kč]

Výdaje 2022 Výdaje v dalších
[mil. Kč]
letech [mil. Kč]

1

0,00

1

2,00

1

0,50

1

0,75

1

2,00

Obecná osvěta DPL pro veřejnost
Obecné legislativní úpravy k umožnění využívání
eGovernment služeb komerčními poskytovateli
Odborná příprava pracovníků veřejné správy a
souvisejících subjektů pro praktické naplnění DPL
Podpora většího zapojení veřejnosti do tvorby a
úpravy legislativy prostřednictvím ESL
Poradenská činnost pro předkladatele a hodnotitele
legislativy

1

1,00

1

0,00

1

2,00

1

0,00

1

1,50

Revize zásad DPL a jejich případné doplnění
Sběr a vyhodnocení požadavků a námětů od
soukromých a komerčních poskytovatelů a uživatelů
digitálních služeb na využitelnost sdílených a dalších
digitálních služeb státu

1

0,00

1

0,00

Tvorba metodik a nástrojů pro uplatňování DPL
Tvorba vzorových ustanovení do agendových
zákonů, které budou naplňovat principy upravené v
zákoně o ISVS
Úpravy právních předpisů v oblasti autoritativních
údajů a jejich sdílení
Ustavení centrálního týmu (legislativců a PM), který
bude monitorovat a řídit konvergenci právních předpisů do
DPL podoby.
Vyjadřování se k návrhům legislativy ze strany
PVDPL
Vytvoření podmínek pro využívání funkcí ESL
veřejností a komerčním sektorem
Zajistit dlouhodobý provoz vybudovaného řešení
eS/eL
Zpracování a nasazení vzorových procesů pro
implementaci legislativy v úřadu
Zpracování a nasazení vzorových procesů pro
přípravu legislativy u předkladatele

1

1,50

1

0,65

2023

1

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

0,00

ŽP

1

0,00

0,00

0,00

2025

1

12,00

5,00

95,50

1

12,00

5,00

95,50

Obecná edukace klíčových subjektů v oblasti DPL

12

1

0,50

0,00

1

5,00

1

0,00

1

0,00

1

67,28

1

1,00

1

2,00

Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek rezortu

7
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Rok konce realizace - Měsíc - Název záměru

Počet Hotovo %

Vytvoření informačního systému právních předpisů
ÚSC a jeho integrace s e-Sbírkou a e Legislativou

1

Celkový součet

30

INFORMAČNÍ KONCEPCE ČR

65

Výdaje 2021
[mil. Kč]

Výdaje 2022 Výdaje v dalších
[mil. Kč]
letech [mil. Kč]

12,00

5,00

95,50

58,20

45,50

185,38
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3 Plánované náklady a pracnosti záměrů (klasifikace B, C)
Název záměru
Analýza a následná harmonizace agendových zákonů a vyhlášek
Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k digitální transformaci
Analýza a novelizace zákonů klíčových agend veřejné správy, kde
dochází k nejčastějšímu řešení životních situací
Analýza využitelnosti eGovernment služeb komerčními poskytovateli
Definice obecných podmínek pro možnost využívání sdílených a dalších
digitálních služeb státu i poskytovateli soukromoprávních digitálních
služeb
Harmonizace agendových zákonů
a vyhlášek MF ve vztahu k digitální transformaci
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČBÚ ve vztahu k digitální
transformaci
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČSÚ ve vztahu k digitální
transformaci
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČÚZK ve vztahu k digitální
transformaci – mandatorní záměr
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek Ministerstva vnitra ve
vztahu k digitální transformaci
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MK ve vztahu k digitální
transformaci
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MZV ve vztahu k digitální
transformaci
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek resortu MPSV ve vztahu k
digitální transformaci

Celk.
výdaje
na
realizaci
[mil. Kč]

Výdaje
na
realizaci
2021
[mil. Kč]

2,00

Odhad
pracnosti
realizace
(dny)

Externí výdaje
na
Pracnost
udržitelnost
udržitelno
[mil. Kč]
sti (dny)

400,00

8 000,00

40,00

0,50

40,00

0,00

0,00

420,00

0,00

640,00

0,00

0,00

50,00

0,00

200,00

0,20

0,20

100,00

48,00

0,50

0,50

200,00

200,00

1,00

0,50

240,00

160,00

0,50

0,50

200,00

200,00

80,00

40,00

2 000,00

40,00

2 400,00

Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek resortu ŽP
Konsolidace zjištění nedostatků vůči eGovernment z dosavadních
projektů a tvorba rámce pro novou legislativu
Legislativní zakotvení nezbytných změn, potřebných k realizaci ostatních
cílů IKČR

0,00

0,00

800,00

0,00

800,00

Nasazení modulů eLegislativa pro tvorbu legislativy v praxi

0,50

Nástroje pro ověřovací otázky a soulad s ověřením DPL

0,75

8 000,00
2,00

Návrh právní úpravy rozpočtových pravidel pro IT náklady

50,00

200,00

120,00

Obecná edukace klíčových subjektů v oblasti DPL

2,00

Obecná osvěta DPL pro veřejnost
Obecné legislativní úpravy k umožnění využívání eGovernment služeb
komerčními poskytovateli
Odborná příprava pracovníků veřejné správy a souvisejících subjektů pro
praktické naplnění DPL
Podpora většího zapojení veřejnosti do tvorby a úpravy legislativy
prostřednictvím ESL

1,00
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400,00

0,00

100,00

380,00
200,00
400,00

40,00
2,00

200,00

200,00
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Název záměru
Poradenská činnost pro předkladatele a hodnotitele legislativy
Příprava zcela nového zákona o ISVS jako procesně-řídící normy pro
eGovernment a změna souvisejících zákonů

Celk.
výdaje
na
realizaci
[mil. Kč]

Výdaje
na
realizaci
2021
[mil. Kč]

Odhad
pracnosti
realizace
(dny)

1,50

120,00

0,20

200,00

Revize zásad DPL a jejich případné doplnění
Sběr a vyhodnocení požadavků a námětů od soukromých a komerčních
poskytovatelů a uživatelů digitálních služeb na využitelnost sdílených a
dalších digitálních služeb státu

40,00

Široká diskuse o digitálních službách veřejné správy

50,00

Tvorba metodik a nástrojů pro uplatňování DPL
Tvorba vzorových ustanovení do agendových zákonů, které budou
naplňovat principy upravené v zákoně o ISVS

1,50

80,00

0,65

40,00

Úpravy právních předpisů v oblasti autoritativních údajů a jejich sdílení
Ustavení centrálního týmu (legislativců a PM), který bude monitorovat a
řídit konvergenci právních předpisů do DPL podoby.

0,50

Vyjadřování se k návrhům legislativy ze strany PVDPL
Vytvoření informačního systému právních předpisů ÚSC a jeho integrace
s e-Sbírkou a e Legislativou
Vytvoření podmínek pro využívání funkcí ESL veřejností a komerčním
sektorem
Zajistit dlouhodobý provoz vybudovaného řešení eS/eL
Zákon o elektronickém zdravotnictví a bezpečném sdílení dat mezi
poskytovateli zdravotních služeb.
Zpracování a nasazení vzorových procesů pro implementaci legislativy v
úřadu
Zpracování a nasazení vzorových procesů pro přípravu legislativy u
předkladatele
Celkový součet
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0,50

5,00

112,50

Externí výdaje
na
Pracnost
udržitelnost
udržitelno
[mil. Kč]
sti (dny)
400,00

200,00

400,00

80,00
200,00

1 600,00

200,00

800,00

12,00

6 000,00

4,00

600,00

40,00

6 000,00

0,00
67,28
0,00
1,00

70,00

200,00

2,00

60,00

400,00

285,08

58,20

13 140,00

80,00
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32 028,00

4 Přehled pokrytí cílů – plánované záměry (klasifikace B, C)
Cíle – Název záměru
IKČR 2.01 Zajistit povinnost vytváření digitálně přívětivé legislativy.
Nástroje pro ověřovací otázky a soulad s ověřením DPL
Obecná edukace klíčových subjektů v oblasti DPL
Obecná osvěta DPL pro veřejnost
Odborná příprava pracovníků veřejné správy a souvisejících subjektů pro praktické naplnění DPL
Poradenská činnost pro předkladatele a hodnotitele legislativy
Revize zásad DPL a jejich případné doplnění
Tvorba metodik a nástrojů pro uplatňování DPL
Vyjadřování se k návrhům legislativy ze strany PVDPL
Zpracování a nasazení vzorových procesů pro implementaci legislativy v úřadu
Zpracování a nasazení vzorových procesů pro přípravu legislativy u předkladatele
IKČR 2.03 Dokončení projektů eSbírka a eLegislativa.
Nasazení modulů eLegislativa pro tvorbu legislativy v praxi
Podpora většího zapojení veřejnosti do tvorby a úpravy legislativy prostřednictvím ESL
Vytvoření informačního systému právních předpisů ÚSC a jeho integrace s e-Sbírkou a e Legislativou
Vytvoření podmínek pro využívání funkcí ESL veřejností a komerčním sektorem
Zajistit dlouhodobý provoz vybudovaného řešení eS/eL
IKČR 2.04 Průběžné analyzování platných právních předpisů (zákonů, vyhlášek, nařízení a usnesení vlády) a návrhy novel
agendových zákonů a základních procesních předpisů.
Analýza a následná harmonizace agendových zákonů a vyhlášek Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k digitální transformaci
Analýza a novelizace zákonů klíčových agend veřejné správy, kde dochází k nejčastějšímu řešení životních situací
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek rezortu ŽP
Konsolidace zjištění nedostatků vůči eGovernment z dosavadních projektů a tvorba rámce pro novou legislativu
Návrh právní úpravy rozpočtových pravidel pro IT náklady
Ustavení centrálního týmu (legislativců a PM), který bude monitorovat a řídit konvergenci právních předpisů do DPL podoby.
Zákon o elektronickém zdravotnictví a bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb.
IKČR 2.05 Posílení práv občanů a firem na digitální služby.
Legislativní zakotvení nezbytných změn, potřebných k realizaci ostatních cílů IKČR
Příprava zcela nového zákona o ISVS jako procesně-řídící normy pro eGovernment a změna souvisejících zákonů
Široká diskuse o digitálních službách veřejné správy
IKČR 2.06 Analýza účinnosti všech zákonů a vyhlášek eGovernmentu a jejich případná aktualizace
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Analýza využitelnosti eGovernment služeb komerčními poskytovateli
Harmonizace agendových zákonů
a vyhlášek MF ve vztahu k digitální transformaci
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČBÚ ve vztahu k digitální transformaci
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČSÚ ve vztahu k digitální transformaci
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČÚZK ve vztahu k digitální transformaci – mandatorní záměr
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek Ministerstva vnitra ve vztahu k digitální transformaci
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MK ve vztahu k digitální transformaci
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MZV ve vztahu k digitální transformaci
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek resortu MPSV ve vztahu k digitální transformaci
Obecné legislativní úpravy k umožnění využívání eGovernment služeb komerčními poskytovateli
Tvorba vzorových ustanovení do agendových zákonů, které budou naplňovat principy upravené v zákoně o ISVS
Úpravy právních předpisů v oblasti autoritativních údajů a jejich sdílení
IKČR 2.07 Analyzovat a umožnit přesah služeb eGovernmentu a jejich využití pro soukromoprávní subjekty.
Definice obecných podmínek pro možnost využívání sdílených a dalších digitálních služeb státu i poskytovateli soukromoprávních
digitálních služeb
Sběr a vyhodnocení požadavků a námětů od soukromých a komerčních poskytovatelů a uživatelů digitálních služeb na využitelnost
sdílených a dalších digitálních služeb státu

INFORMAČNÍ KONCEPCE ČR

strana 14

5 Kontaktní osoby – plánované záměry (klasifikace B, C)
Gestor – Kontaktní osoba – Název záměru
Český báňský úřad
Šárka Konečná
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČBÚ ve vztahu k digitální transformaci
Český statistický úřad
Nepřiřazeno
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČSÚ ve vztahu k digitální transformaci
ICT unie
Zdeněk Zajíček
Široká diskuse o digitálních službách veřejné správy
Český úřad zeměměřičský a katastrální
Tomáš Holenda
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČÚZK ve vztahu k digitální transformaci - mandatorní záměr
Ministerstvo vnitra
Jaroslav Tománek
Vytvoření informačního systému právních předpisů ÚSC a jeho integrace s e-Sbírkou a e Legislativou
Michal Rada
Nástroje pro ověřovací otázky a soulad s ověřením DPL
Obecná edukace klíčových subjektů v oblasti DPL
Obecná osvěta DPL pro veřejnost
Odborná příprava pracovníků veřejné správy a souvisejících subjektů pro praktické naplnění DPL
Poradenská činnost pro předkladatele a hodnotitele legislativy
Revize zásad DPL a jejich případné doplnění
Tvorba metodik a nástrojů pro uplatňování DPL
Vyjadřování se k návrhům legislativy ze strany PVDPL
Zpracování a nasazení vzorových procesů pro implementaci legislativy v úřadu
Zpracování a nasazení vzorových procesů pro přípravu legislativy u předkladatele
není určen
Analýza a novelizace zákonů klíčových agend veřejné správy, kde dochází k nejčastějšímu řešení životních situací
Konsolidace zjištění nedostatků vůči eGovernment z dosavadních projektů a tvorba rámce pro novou legislativu
Nasazení modulů eLegislativa pro tvorbu legislativy v praxi
Podpora většího zapojení veřejnosti do tvorby a úpravy legislativy prostřednictvím ESL
Vytvoření podmínek pro využívání funkcí ESL veřejností a komerčním sektorem
Nepřiřazeno
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek Ministerstva vnitra ve vztahu k digitální transformaci
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Pavel Hrabě
Ustavení centrálního týmu (legislativců a PM), který bude monitorovat a řídit konvergenci právních předpisů do DPL podoby.
Zajistit dlouhodobý provoz vybudovaného řešení eS/eL
Roman Vrba
Legislativní zakotvení nezbytných změn, potřebných k realizaci ostatních cílů IKČR
Příprava zcela nového zákona o ISVS jako procesně-řídící normy pro eGovernment a změna souvisejících zákonů
Tvorba vzorových ustanovení do agendových zákonů, které budou naplňovat principy upravené v zákoně o ISVS
Úpravy právních předpisů v oblasti autoritativních údajů a jejich sdílení
Zdeněk Zajíček
Analýza využitelnosti eGovernment služeb komerčními poskytovateli
Definice obecných podmínek pro možnost využívání sdílených a dalších digitálních služeb státu i poskytovateli soukromoprávních
digitálních služeb
Obecné legislativní úpravy k umožnění využívání eGovernment služeb komerčními poskytovateli
Sběr a vyhodnocení požadavků a námětů od soukromých a komerčních poskytovatelů a uživatelů digitálních služeb na využitelnost
sdílených a dalších digitálních služeb státu
Ministerstvo životního prostředí
Jaromír Adamuška
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek rezortu ŽP
Ministerstvo financí
Nepřiřazeno
Harmonizace agendových zákonů
a vyhlášek MF ve vztahu k digitální transformaci
Radoslav Bulíř
Návrh právní úpravy rozpočtových pravidel pro IT náklady
Ministerstvo spravedlnosti
Pavla Belloňová
Analýza a následná harmonizace agendových zákonů a vyhlášek Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k digitální transformaci
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zdeněk Šindelář, Jana Nováková
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek resortu MPSV ve vztahu k digitální transformaci
Ministerstvo kultury
Josef Praks
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MK ve vztahu k digitální transformaci
Ministerstvo zahraničních věcí
Tomáš Pešava
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MZV ve vztahu k digitální transformaci
Ministerstvo zdravotnictví
Jiří Borej
Zákon o elektronickém zdravotnictví a bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb.
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6 Popisy záměrů (klasifikace A, B, C)
Gestor – Stav – Název záměru – Popis záměru
Český báňský úřad
B
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČBÚ ve vztahu k digitální transformaci
Návrh a implementace změn agendových zákonů a vyhlášek na základě analýzy vlivu Zákona o právu na digitální služby (ZoPDS) a v
souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy“ (DPL)
Český statistický úřad
B
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČSÚ ve vztahu k digitální transformaci
Návrh a implementace změn agendových zákonů a vyhlášek na základě analýzy vlivu Zákona o právu na digitální služby (ZoPDS) a v
souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy“ (DPL)
Český úřad zeměměřičský a katastrální
B
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČÚZK ve vztahu k digitální transformaci - mandatorní záměr
Návrh a implementace změn agendových zákonů a vyhlášek na základě analýzy vlivu Zákona o právu na digitální služby (ZoPDS) a v
souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy“ (DPL)
ICT unie
C
Široká diskuse o digitálních službách veřejné správy
Vyhodnocení kontextu a souvislostí práv občanů na poskytování digitálních služeb jako rovnocenného způsobu obsluhy klientů veřejné
správy.
Ministerstvo financí
A
Právní úprava umožňující rozvoj elektronické identifikace v soukromoprávních vztazích zejména prostřednictvím bank (BankID)
Rozvoj poskytování digitálních služeb OVM a soukromoprávních subjektů je závislý na bezpečném a důvěryhodném ověření identity
jednajících osob prostřednictvím identitních prostředků státu a soukromoprávních subjektů zejména bank. Právní úprava oprávnění bank k
výkonu činnosti identity providera a souvisejících činností je nezbytnou podmínkou pro zapojení bank do činnosti identity providerů
prostřednictvím NIA nabo BankID. Součástí je zpřesnění podmínek pro využití identitních prostředků bank při poskytování digitálních služeb
státu prostřednictvím NIA

C
Harmonizace agendových zákonů
a vyhlášek MF ve vztahu k digitální transformaci
Návrh a implementace změn agendových zákonů a vyhlášek na základě analýzy vlivu Zákona o právu na digitální služby (ZoPDS) a v
souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy“ (DPL)
Návrh právní úpravy rozpočtových pravidel pro IT náklady
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Umožnění a) účtování nákladů na správu a provoz ISVS mezi orgány veřejné moci bez nutnosti rozpočtových opatření, b) financování správy
a rozvoje ISVS více úřady z více kapitol a oddělení vícezdrojového financování od správy majetku státu v jednom úřadu, c) zajištění
financování víceletého životního cyklu ISVS a technologií.
Přirozeným a žádaným směrem dalšího rozvoje využití ICT ve veřejné správě jsou sdílené služby, jejichž využití v současné době brání
obecné principy rozpočetnictví a účetnictví státu resp. USC. V tomto směru je nutné provést takové úpravy příslušných právních předpisů, by
sdílení služeb bylo využíváno v souladu s rozpočtovými pravidly a pravidly pro nakládání s majetkem státu a územních samospráv
Ministerstvo kultury
B
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MK ve vztahu k digitální transformaci
Návrh a implementace změn agendových zákonů a vyhlášek na základě analýzy vlivu Zákona o právu na digitální služby (ZoPDS) a v
souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy“ (DPL)
Ministerstvo práce a sociálních věcí
B
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek resortu MPSV ve vztahu k digitální transformaci
Návrh a implementace změn agendových zákonů a vyhlášek na základě analýzy vlivu Zákona o právu na digitální služby (ZoPDS) a v
souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy“ (DPL)
Ministerstvo pro místní rozvoj
A
Analýza námětů na změny v zákoně o zadávání veřejných zakázek
Vyhodnocení zpětné vazby pomocí postupů a nástrojů zavedených v HC IKČR 1 a 5.
Sběr názorů na problematické okruhy k veřejným zakázkám v ICT od veřejných zadavatelů
Příprava podkladů pro návrh nové metodiky pro veřejné zakázky v ICT a změnu regulace ZZVZ.
Ministerstvo spravedlnosti
B
Analýza a následná harmonizace agendových zákonů a vyhlášek Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k digitální transformaci
Příprava legislativního návrhu (legislativních návrhů) obsahujícího změny agendových zákonů a vyhlášek v gesci Ministerstva spravedlnosti
na základě analýzy vlivu zákona o právu na digitální služby v souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy“.
1) Analýza vlivu zákona o právu na digitální služby v souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy – do 31. 12. 2021
2) Příprava legislativního návrhu na základě analýzy – do 31. 12. 2022
Ministerstvo vnitra
A
Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa)
Zvýšení dostupnosti, přehlednosti a srozumitelnosti platného práva a zvýšení kvality, efektivity a transparentnosti jeho tvorby. Jde o vytvoření
moderních nástrojů pro tvorbu práva, pro přístup k platnému právu a o současné přijetí nezbytných legislativních změn upravujících nové
postupy tvorby a vyhlašování práva.
Nová právní úprava digitální technické mapy (DTM) popř. dalších oblastí geoinformatiky a prostorových informací v souvislosti s rozvojem
sdílení dat ve veřejné správě i v soukromé oblasti
Podstatou záměru je naplnění memoranda o spolupráci při realizaci DTM. Je třeba zajistit, aby DTM byla zákonem definována jako jednotné
digitální mapové dílo velkého měřítka včetně souvisejících služeb, skládající se z DTM krajů, které je provozují jako součást přenesené
působnosti.
Právní ukotvení přehledu služeb veřejné správy
Implementace katalogu služeb: seznam veškerých úkonů obsažených v registru práv a povinností, který obsahuje výčet a popis úkonů
vykonávaných v rámci agend ohlášených dle zákona o základních registrech v registru práv a povinností, které činí orgány veřejné moci vůči
uživatelům služeb na základě právního předpisu nebo v důsledku žádosti uživatelů služeb nebo které činí uživatelé služeb vůči orgánům
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veřejné moci v rámci jejich působnosti; součástí výčtu a popisu úkonů je identifikátor úkonu, vymezení oprávněných subjektů úkonu a forma
úkonu.
Propojování ESL s dalšími klíčovými informačními systémy státu
Rozvoj systému a jeho využití pro potřeby dalších ISVS
Tvorba návrhu právních předpisů souvisejících s právní úpravou rozšiřující a posilující práva na digitální služby (zákon o právu na digitální
služby); nevztahuje se na digitální služby definované v ZoKB
Jedná se o klíčovou iniciativu první etapy zásadního posunu směrem k DPL. Každý bude mít právo, aby digitální právní jednání bylo všemi
akceptováno jako rovnocenný způsob jednání se všemi ostatními způsoby.
Tvorba novel příslušných souvisejících právních předpisů
Jedná se o součást klíčové iniciativu první etapy zásadního posunu směrem k DPL. Součástí jsou novelizace zákonů 365/2000 Sb. a
111/2009 Sb.
Vyhodnocení potřebnosti a případná právní úprava eGovernment Cloud (eGC), principů jeho provozování včetně úpravy bezpečnostních
standardů pro poskytování služeb eGC
Jedná se o klíčovou podmínky umožnění efektivnějšího (sdíleného) a bezpečnějšího provozování ISVS jejich správci.
B
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek Ministerstva vnitra ve vztahu k digitální transformaci
Návrh a implementace změn agendových zákonů a vyhlášek na základě analýzy vlivu Zákona o právu na digitální služby (ZoPDS) a v
souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy“ (DPL)
Vytvoření informačního systému právních předpisů ÚSC a jeho integrace s e-Sbírkou a e Legislativou
Tvorba a vyhlašování právních předpisů územních samosprávných celků a dalších souvisejících aktů a právních předpisů vydávaných
správními úřady nevyhlašovaných ve Sbírce zákonů, stejně jako u celostátně závazných, vyžaduje modernizaci jejich nástrojů a postupů. Pro
občana či podnikatele je obtížné vzhledem k jejich roztříštěné publikaci a absenci jejich ucelené moderní databáze relevantní právní předpisy
vyhledat a porozumět jejich obsahu, zejména pokud jde o vazby na právní řád jako celek. Současně zejména pro menší obce je obtížné
zajistit odbornou expertizu nezbytnou pro tvorbu právních předpisů. Publikace výše popsané kategorie právních předpisů v systému e-Sbírka
umožní přístup k jejich právně závaznému (úplnému – bude-li to požadavkem na řešení) znění na jednom místě spolu s celostátně závaznými
právními předpisy a tyto právní předpisy budou úzce provázány s právními předpisy zmocňujícími k jejich vydání. Pro pochopení právního
řádu jako celku a pro předvídatelnost jeho aplikace je dále vhodné zajistit nejen přístup k textům právních předpisů, ale i systematický přístup
k právním dokumentům relevantním pro jejich výklad a aplikaci. Klíčovou roli v této oblasti hraje judikatura, zejména judikatura vyšších
soudních instancí. V první fázi předpokládáme vývoj nástrojů, které umožní poloautomatizovanou tvorbu odkazů mezi judikaturou,
metodickými a výkladovými dokumenty a e-Sbírkou. Ve druhé fázi pak budou prostřednictvím vyvinutých nástrojů vazby odbornými
pracovníky soudů a ústředních správních orgánů postupně vytvářeny vazby mezi judikaturou a právními předpisy v e-Sbírce.
C
Analýza a novelizace zákonů klíčových agend veřejné správy, kde dochází k nejčastějšímu řešení životních situací
Legislativní iniciativa navazující na první etapu (balíček návrhu zákona o právu na digitální službu a základní novelizace).
Analýza využitelnosti eGovernment služeb komerčními poskytovateli
Definované obecné možnosti využitelnosti služeb eGovernemnt komerčními poskytovateli je nutné validovat a provést příslušné analýzy.
Definice obecných podmínek pro možnost využívání sdílených a dalších digitálních služeb státu i poskytovateli soukromoprávních digitálních
služeb
O vybrané eGovernment služby mohou mít zájem komerční poskytovatelé. Je žádoucí analyzovat možnosti využití, které by bylo přínosné pro
stát (např. možný finanční výnos).
Konsolidace zjištění nedostatků vůči eGovernment z dosavadních projektů a tvorba rámce pro novou legislativu
Analýza právních předpisů, procesních modelů i ICT řešení agend, zejména u služeb Government- to- Business (G2B), z pohledu jejich
připravenosti poskytovat funkce (API) pro Embedded Government v externích SW.Program úprav agendových zákonů tak, aby digitální
služba byla vždy zvýhodněna před nedigitální. A to minimálně v oblasti poplatků, ale i např. rychlosti vyřízení či přednosti podání. Legislativní
předpoklady dekompozice a sdílení komponenty do této doby izolovaných ISVS, a to uvnitř OVS i mezi nimi v korporaci/rezortu nebo mezi
nimi neomezeně (nahrazení některé komponenty sdílenou službou). Zavést legislativní povinnost bezpapírových úřadů a nastavit kontrolní a
sankční mechanismy.
Legislativní zakotvení nezbytných změn, potřebných k realizaci ostatních cílů IKČR
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Jedná se o agregační záměr (dílčí program), který bude absorbovat a realizovat požadavky z jiných záměrů programu směřujících ke změně
legislativy.
Nasazení modulů eLegislativa pro tvorbu legislativy v praxi
Realizační fáze projektu eLegislativa
Nástroje pro ověřovací otázky a soulad s ověřením DPL
Součástí rámce DPL je také sada ověřovacích otázek, které byly i součástí původního vládního materiálu z roku 2017. Toto opatření má za cíl
rozvíjet příslušný checklist a upravit jej tak, aby znalosti získané při odpovídání si na tyto otázky byly zároveň základem pro znalosti potřebné
jinde, například v architektuře, v informační koncepci úřadu, při komunikaci s OHA apod. Dále budou vytvářeny i související nástroje pro
získání a rozvoj znalostí podle těchto ověřovacích otázek.
Obecná edukace klíčových subjektů v oblasti DPL
Digitálně přívětivá legislativa je jak v evropském, tak národním kontextu poměrně novou oblastí. Toto opatření má za cíl především osvětu
DPL na všech úrovních. Nejen autoři právní úpravy, parlament, úřady, ale i široká odborná i laická veřejnost musejí mít možnost seznámit se
s tím, proč DPL řešíme a jaké má přínosy.
Obecná osvěta DPL pro veřejnost
Cílem je osvěta vůči široké veřejnosti, tedy nikoliv forma odborné přípravy či práce s odbornou veřejností, ale propagace DPL a jeho přínosů
pro společnost.
Obecné legislativní úpravy k umožnění využívání eGovernment služeb komerčními poskytovateli
Záměr navazuje na analýzu využitelnosti služeb eGovernment komerčními poskytovateli. Obsahem záměru je návrh a schválení legislativních
úprav umožňující optimální způsob využití eGov služeb komerčními poskytovateli.
Odborná příprava pracovníků veřejné správy a souvisejících subjektů pro praktické naplnění DPL
Předmětem je zahrnutí oblasti DPL do vzdělávání ve veřejné správě. Na obecné úrovni pro vrcholový management úřadů, jež definují a
vykonávají služby veřejné správy a na podobné úrovni pro legislativce, právníky, architekty a další odborné specialisty ve veřejné správě.
Chceme, aby vzdělávání v rámci DPL a související znalosti byly povinné u určitých oborů státní služby a aby na všech úrovních probíhalo
akreditované odborné vzdělávání. Dále chceme vzdělávat také klíčové subjekty v komerčním sektoru, jako jsou právní konzultační firmy nebo
IT společnosti věnující se architektuře. Můžeme to rozšířit i o další cílové skupiny jako například parlament.
Podpora většího zapojení veřejnosti do tvorby a úpravy legislativy prostřednictvím ESL
Nezbytná iniciativa vůči veřejnosti a komerčního sektoru z hlediska využití ESL pro připomínková řízení
Poradenská činnost pro předkladatele a hodnotitele legislativy
Kromě vzdělávání a dostatečného množství metodik, doporučení a nástrojů, je vhodné poskytnout zájemcům také odborné poradenství DPL.
Rozsah a formy poradenství by měly zohledňovat zejména potřeby předkladatelů.
Příprava zcela nového zákona o ISVS jako procesně-řídící normy pro eGovernment a změna souvisejících zákonů
Připravovaná novela zákona 365/2000 Sb. je určitým kompromisem. Je třeba výhledově provést kompletní transformaci problematiky do
nového zákona.
Revize zásad DPL a jejich případné doplnění
Po určitém čase, kdy budou zásady DPL prakticky ověřovány, resp. kdy bude pravidelně hodnocen soulad návrhů s těmito zásadami, bude
možné provést revizi zásad a jejich případné doplnění.
Iniciativa související s dílčím cílem 2.2.
Sběr a vyhodnocení požadavků a námětů od soukromých a komerčních poskytovatelů a uživatelů digitálních služeb na využitelnost sdílených
a dalších digitálních služeb státu
O vybrané eGovernment služby mohou mít zájem komerční poskytovatelé. Je žádoucí získat z jejich strany podněty a požadavky na možnosti
využití sdílených a dalších digitálních služeb státu
Tvorba metodik a nástrojů pro uplatňování DPL
Protože oblast DPL je poměrně nová, nemůžeme tak očekávat hluboké odborné znalosti klíčových subjektů. Je proto naší povinností připravit
pro ně edukační obsahy, metodiky, doporučení, pilotně si ověřit jednotlivé procesy a vytvořit a dát jim k dispozici jednoduše použitelné
nástroje, které jim s DPL pomohou. Jedná se jak o metodiky a edukaci pro samotné pochopení DPL, tak i pro sebehodnocení u předkladatelů,
pro posouzení u hodnotitelů, ale například i pro vytvoření souboru znalostí, jež se dají využít i v jiných oblastech (např. v architektuře).
Tvorba vzorových ustanovení do agendových zákonů, které budou naplňovat principy upravené v zákoně o ISVS
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Obsahuje expertní tvorbu doporučených textací.
Úpravy právních předpisů v oblasti autoritativních údajů a jejich sdílení
Legislativní iniciativa navazující na první etapu (balíček návrhu zákona o právu na digitální službu a základní novelizace).
Ustavení centrálního týmu (legislativců a PM), který bude monitorovat a řídit konvergenci právních předpisů do DPL podoby.
Záměr zajistí dostatečnou odbornou kapacitu (centrální kompetenci) pro plánování a vyhodnocování konvergence.
Vyjadřování se k návrhům legislativy ze strany PVDPL
Jedním z cílů zřízeného Pracovního výboru RVIS pro DPL je průběžně se vyjadřovat k souladu návrhů právních předpisů s DPL a průběžně
pomáhat s hodnocením stávající právní úpravy.
Vytvoření podmínek pro využívání funkcí ESL veřejností a komerčním sektorem
Iniciativa nutná k efektivnímu zapojení veřejnosti komerčního sektoru do tvorby právních předpisů
Zajistit dlouhodobý provoz vybudovaného řešení eS/eL
Nezbytná podmínka trvalé dostupnosti zdroje práva a nástrojů pro jeho tvorbu
Zpracování a nasazení vzorových procesů pro implementaci legislativy v úřadu
Při analýzách sloužících jako podklad pro rozvoj DPL ve veřejné správě byla identifikována potřeba hlubší spolupráce jednotlivých útvarů v
úřadech tvůrců a předkladatelů návrhů legislativy. V souvislosti s řízením a organizací v úřadech i s potřebou většího důrazu na plnění rolích
jednotlivých útvarů je vhodné úřadům pomoci, a to třeba i tvorbou vzorových procesů, jak připravovat a realizovat nové právní úpravy.
Zpracování a nasazení vzorových procesů pro přípravu legislativy u předkladatele
Při analýzách sloužících jako podklad pro rozvoj DPL ve veřejné správě byla identifikována potřeba hlubší spolupráce jednotlivých útvarů v
úřadech tvůrců a předkladatelů návrhů legislativy. V souvislosti s řízením a organizací v úřadech i s potřebou většího důrazu na plnění rolích
jednotlivých útvarů je vhodné úřadům pomoci, a to třeba i tvorbou vzorových procesů, jak připravovat a realizovat nové právní úpravy.
Ministerstvo zahraničních věcí
B
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MZV ve vztahu k digitální transformaci
Návrh a implementace změn agendových zákonů a vyhlášek na základě analýzy vlivu Zákona o právu na digitální služby (ZoPDS) a v
souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy“ (DPL)
Ministerstvo zdravotnictví
B
Zákon o elektronickém zdravotnictví a bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb.
Zákon o elektronickém zdravotnictví je nezbytným předpokladem pro zavádění elektronického zdravotnictví. Potřeba vytvoření právní opory v
plánovaných a realizovaných opatřeních podle Národní strategie elektronického zdravotnictví a jejího Akčního plánu a také řešení závažných
dosud neřešených problémů ve zdravotnictví vedoucích ke snížení dostupnosti a kvality zdravotních služeb a zvyšujícímu se riziku
neudržitelnosti financování zdravotních služeb v požadované kvalitě (Zákon o elektronickém zdravotnictví). Revize agendových zákonů ve
vztahu k DPL.
Ministerstvo životního prostředí
B
Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek rezortu ŽP
Cílem projektu, resp. aktivit je provádění návrhů a implementace změn agendových zákonů a vyhlášek na základě analýzy vlivu Zákona o
právu na digitální služby (ZoPDS) a v souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy“ (DPL). Na projektu se budou podílet odboru
informatiky, odbor legislativy a odborné útvary MŽP.
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
A
Zákon o právu na digitální služby – schválení
Součástí záměru je celkové zajištění legislativního procesu nového zákona.
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