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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, jakožto povinný subjekt ve smyslu
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel žádost o poskytnutí informací
od firmy
, doručenou dne
19. července 2022 (dále je „žádost“).
S ohledem na rozsah dotazů Žadatele uvedených v žádosti využil povinný subjekt
možnosti prodloužit lhůtu pro vyřízení žádosti dle § 14 odst. 7 písm. b) a c) InfZ
a dopisem ze dne 21. července 2022, č.j.: MV-128457-2/EG-2022, prodloužil lhůtu pro
vyřízení žádosti o 10 dní.
V návaznosti na podanou žádost, jejímž obsahem je několik rozsáhlých dílčích dotazů
k implementaci povinností podle zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby
(dále jen „ZoPDS“) a ke Katalogu služeb, poskytujeme následující informace.
1. Zpracovalo nebo zpracovává vaše Ministerstvo katalog služeb ve smyslu §2
odst. 4 zákona 12/2020 Sb. o právu na digitální služby? Pokud ne, kdy se tak
stane a v jaké fázi to je, z kolika procent je katalog služeb za Ministerstvo
hotový? Prosíme o zaslání i nedokončeného katalogu. Pokud byl katalog služeb
již zpracován, prosíme o jeho zaslání.
Katalog služeb veřejné správy se skládá z evidenční části a popisné části. Účelem
evidenční části je získat kompletní data jako podklad pro analýzy o stavu digitalizace
a další. Popisná část naopak informuje klienty veřejné správy o jednotlivých službách.
Pro více informací navštivte stránky https://pma3.gov.cz/katalog-sluzeb/info.
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Obě části jsou zveřejňovány v různých formách:
evidence služeb
 aplikace na procházení dat – https://archi.gov.cz/nap:katalog_sluzeb
 otevřená data –
https://data.gov.cz/datov%C3%A1sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9sady%2F00007064%2F2da57720c4c2d44f128834a4f7ebb41a
 součást údajů o agendě –
https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/
detailní popisy služeb
 informace pro klienty – https://gov.cz/
 otevřená data –
https://data.gov.cz/datov%C3%A9-sady?kl%C3%AD%C4%8Dov%C3%A1slova=slu%C5%BEba%20ve%C5%99ejn%C3%A9%20spr%C3%A1vy
 komponenty –
https://code.gov.cz/gov-cz/gov-katalogy-vizualni-komponenty
Ministerstvo vnitra má evidenční část katalogu služeb zpracovanou z 93 %
(https://egov.shinyapps.io/katalog_sluzeb/). MV je ohlašovatelem u 71 agend,
evidence pro katalog služeb zbývá dokončit u:
 A350 - Rozhodování o mezinárodní ochraně (postavení uprchlíků)
 A351 - Dočasná ochrana
 A876 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů
Data za evidenční část katalogu služeb naleznete v příloze b.1 MV – katalog
služeb.xlsx.
2. Kolik výběrových řízení na informační a telekomunikační technologie a služby
souvisejících se zajištěním naplnění zákona 12/2020 Sb. o právu na digitální
služby Ministerstvo vyhlásilo? Prosím o zaslání seznamu těchto výběrových
řízení s příslušnými odkazy na Věstník veřejných zakázek. Pokud ještě nebylo
vypsáno žádné výběrové řízení, z jakého důvodu? Kdy tak plánujete? Jaká
výběrová řízení plánujete vyhlásit? Pokud jste žádná výběrová řízení nevypsali
a ani je neplánujete vypsat, jak zajistíte naplnění zákona 12/2020 Sb. o právu
na digitální služby?
MV nevede centrální evidenci výběrových řízení, která jsou vyhlašována v gesci
jednotlivých útvarů, ani evidenci předpokládaných nákladů spojených se zajištěním
povinností uložených zákonem. Na základě získaných podkladů sdělujeme.
Evidence obyvatel
Požadavky na úpravu základního registru obyvatel podle ZoPDS uplatněné ze strany
MV zajistil provozovatel základního registru obyvatel, kterým je Správa základních
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registrů, a to prostřednictvím dvou změnových požadavků z názvem „ROB Implementace prioritních činností v souvislosti s ZoPDS“ (6 735 525,50 Kč vč. DPH)
a „ROB - implementace dalších opatření souvisejících s plněním ZoPDS“ (2 663
331,00 Kč vč. DPH), které byly zadány na základě již uzavřené Smlouvy o poskytování
služeb podpory a rozvoje registrů obyvatel (č.j. SZR-621-18/Ř-2021), která byla
uzavřena mezi Správou základních registrů a společnosti ICZ, a.s. IČ: 25145444, Na
hřebenech II 1718/10, Praha 4 – Nusle, 140 00 mimo zadávací řízení podle § 29 písm.
b) bod 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Úpravy informačních systémů správních evidencí a úpravy základního registru
obyvatel, které bylo v souvislosti s ZoPDS nutno realizovat na straně MV zajistil odbor
centrálních informačních systémů částečně vlastními silami (např. naplnění § 11
ZoPDS, tj. zasílání informací 30 dní před ukončením platnosti občanského průkazu
a cestovního dokladu na e-mail a SMS), částečně na základě Rámcové dohody, kterou
se ujednávají rámcové podmínky týkající se plnění veřejné zakázky "Podpora a úpravy
AIS SE na období 2021 – 2025“ – náklady se pohybují ve výši 15,7 mil. Kč vč. DPH.
Azylová a migrační politika
V oblasti azylové a migrační politiky byla v rámci programu na podporu strukturálních
reforem (SRSP - Structural Reform Support Programme) již dříve realizována studie
proveditelnosti, která identifikovala úkony, jež je možné elektronizovat (v souladu
s platnými právními předpisy) a zjednodušit tak proces včetně naplnění ustanovení
zákona o právu na digitální služby.
Přestože následný vývoj (pandemie covid a aktuálně válka na Ukrajině) zbrzdily celý
proces implementace z důvodu nových priorit, byla v polovině roku 2022 v souladu
s programem Digitální Česko zahájena druhá fáze přípravy digitalizace pobytové
agendy, a sice příprava zadávací dokumentace. Na jejím obsahu se podílejí
zaměstnanci MV, a dále jsou využívány konzultační služby v rámci spolupráce
s Národní agenturou pro komunikační a informační technologie, s. p.. Věcné zadání
veřejné zakázky je podpořeno Evropskou komisí programem TSI. Výběr dodavatele,
byl plně v gesci Evropské komise. Česká republika v tomto ohledu pouze čerpá
pořízené služby.
Výběrové řízení na vybudování Integrovaného cizineckého agendového systému,
který bude sloužit pro výkon agendy A116 Agenda cizinecká a ochrany státních hranic,
bude vyhlášeno v roce 2023.
Archivní správa
S naplněním požadavků ZoPDS souvisí také již dříve vyhlášené a provedené výběrové
řízení na dodávku informačního systému Evidence Národního archivního dědictví na
Národním portálu spolufinancované z IROP
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/SearchForm/SearchContract?contractNumb
er=Z2018-034607
Náklady MV za oblast archivnictví a spisové služby jsou ve výši 9.720.000,00 Kč bez
DPH. Zadávání dalších zakázek na ICT podřízeným organizacím není plánováno.
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3. Budete zajišťovat (byť i jen částečně) naplnění zákona 12/2020 Sb. o právu na
digitální služby interními zdroji a kapacitami v oblasti informačních
a telekomunikačních technologií a služeb? Pokud ano, v jakém rozsahu a jak
konkrétně?
Naplnění Katalogu služeb a popisu jednotlivých agend v Registru práv
a povinností je plně zajišťováno interními zdroji, tedy gestory jednotlivých agend.
Úpravy jednotlivých informačních systémů souvisejících se zajištěním naplnění
ZoPDS, budou zajišťovány prostřednictvím externích zdrojů, tedy mimo vlastní
kapacity MV.
4. Jaké jsou předpokládané náklady Ministerstva související s naplněním zákona
12/2020 Sb. o právu na digitální služby? Pokud je nemáte vyčísleny, kdy
vyčísleny budou? Budete v této souvislosti zadávat nějaké zakázky na
informační a telekomunikační technologie a služby podřízeným organizacím,
resp. organizacím zřízeným státem (jako například CENDIS, s.p., Národní
agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., Státní pokladna
Centrum sdílených služeb, s. p. atp.)?
Viz odpověď na dotaz č. 2.
5. Jaké agendy poskytované Ministerstvem nebudou ve smyslu zákona 12/2020
Sb. o právu na digitální služby digitalizovány, protože to vylučuje jejich povaha?
Pro správné pochopení poskytnutých materiálů týkajících se dané otázky
doporučujeme seznámit se s Příručkou plánování digitalizace služeb veřejné správy
ČR, kapitola 6 (https://archi.gov.cz/znalostni_baze:digitalni_prirucka).
Přehled agend, služeb veřejné správy a úkonů, které nejsou vhodné k digitalizaci
z důvodu tzv. neproveditelnosti, naleznete v příloze b.5 MV - nevhodné
k digitalizaci.xlsx. Jde o úkony, u kterých není digitalizace možná:
a) bez ohledu na způsob digitalizace (kap. 6.2)
b) předpis vyšší právní síly nebo s aplikační předností digitalizaci neumožňuje (kap.
6.1)
Přehled agend, služeb veřejné správy a úkonů, které nebudou splňovat ideální
dostupnost (kap. 6.3) dle výše uvedené příručky, naleznete v příloze b.5 MV odůvodnění nedigitalizace.docx.
6. Má Ministerstvo připravený formulář či stanoven postup, jakým způsobem může
uživatel služby vyžadovat právo na zápis práva, povinnosti nebo právní
skutečnosti v souladu s § 8 zákona 12/2020 Sb. o právu na digitální služby?
Prosíme o zaslání příslušného formuláře či postupu.
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Příslušný paragraf možnost zápisu do registru práv a povinností (RPP) podmiňuje
splněním všech následujících podmínek:
 uživatel služby zapisuje data, která se ho týkají,
 právo, povinnost nebo právní skutečnosti vyplývá z úkonu orgánu veřejné moci,
který je evidován v katalogu služeb,
 právo, povinnost nebo právní skutečnosti není vedena v agendovém
informačním systému (AIS) nebo základním registru (ZR).
Zejména kvůli třetí podmínce bude okruh zapisovaných práv, povinností nebo právních
skutečností velice limitovaný. MV připravilo návrh centrálního řešení (tzn. pro všechny
orgány veřejné moci) nicméně kvůli nedostatku finančních prostředků nebylo řešení
zatím implementováno a přednost dostaly projekty, které podporují systémové sdílení
údajů pomocí propojeného datového fondu – tedy z jednotlivých agendových
informačních systémů a pomocí jednotné integrační sběrnice.
Kvůli uvedeným důvodům formulář zatím připravený není.
Postup by měl být následující:
 uživatel na stránce gov.cz projeví zájem o zápis
 proběhne kontrola, zda nejde o výstup, který už je evidovaný v AIS/ZR
 uživatel vyplní základní informace o výstupu včetně vydávajícího orgánu
veřejné moci
 vydávající orgán veřejné moci výstup validuje, případně doplní chybějící datový
obraz práva, povinnosti nebo právní skutečnosti
 datový obraz práva, povinnosti nebo právní skutečnosti se zapisuje do RPP
Následně může uživatel služby datový obraz využívat k prokázání právní skutečnosti
(§ 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 12/2020 Sb. o právu na digitální služby).
Pokud právo, povinnost nebo právní skutečnosti pozbyde platnosti, vydávající orgán
veřejné moci datový obraz v RPP k danému datu zneplatní.

Ing. Roman Vrba
ředitel odboru

vyřizuje:
e-mail:
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