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Jakých výsledků dosáhl projekt
rozvoje veřejné správy v roce 2019?
Realizace projektu Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné
správy České republiky pro období 2014—2020 (tzv. „Implementační jednotka"),
který je zaměřen na realizaci cílů obsažených ve vládním dokumentu Strategický
rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014—2020, pokračovala
také letosý Přinášíme druhou část nejzásadnějších novinek roku 2019, tentokrát
zaměřenou na eGovernment.
Tereza Voborníková

identitacz

Portál občana
V souvislosti s rekonstrukcí Portálu
veřejné správy byla vybudována jeho
transakční část s názvem Portál občana. Od začátku července 2018 do
konce června 2019 probíhal jeho pro—
voz ve fázi testování, poté byl projekt
úspěšně ukončen a následně byl za—
hájen provoz ostrý. Občané nejčastěji
využívají tzv. každodenní služby (např.
katastr nemovitostí, agendu živnostenských oprávnění apod.).

]] Od

začátku

červen-

ce 2018 se občanům
Ceské republiky nově
vydávají elektronické

občanské průkazy 5 čipem, díky kterému se
mohou vzdáleně při-

hlásit k Portálu občana
a dalším elektronickým službám veřejné
správy."
Portál občana aktuálně nabízí již
více než 100 služeb. Nově např. archivaci datových zpráv vč. možnosti
činění předpřipravených podání či
jednoduchého platebního rozhraní,

dále zobrazení a správu údajů 2 informačních systémů VS (např. téměř
kompletní sadu údajů z registru řidičů), nastavení vybraných notifikací či služby připojených ústředních

správních úřadů, krajů nebo obcí.

KLÍČ |< ELEKTRONICKÝM SLUŽBÁM
Dále přibyla možnost obstarat si pro—
střednictvím Portálu občana výpis
i bez nutnosti být držitelem datové
schránky a také rezervační služba
pro objednání se na vybraný úřad

(pilotně na městský úřad Říčany).
Dále byl zpracován a publikován design systém pro snazší vývoj webo-

vých stránek a aplikací. Důležitým
krokem kupředu je také nově existující plnohodnotná anglická mutace
Portálu občana. Rozvoj Portálu veřejné správy a Portálu občana nadále
pokračuje.

Elektronická identifikace
Od začátku července 2018 se občanům
České republiky nově vydávaj í elektro-

nické občanské průkazy s čipem, díky
kterému se mohou vzdáleně přihlásit
k Portálu občana a dalším elektronickým službám veřejné správy. Elektronických občanských průkazů s čipem
již bylo vydáno přes 1,4 milionu. Více
než 1/3 jejich držitelů si aktivovala
elektronickou část občanského průkazu. Občané ČR je mohou využívat
nejen na území našeho státu, ale také

v zemích celého evropského prostoru,
nové občanské průkazy by se tak daly
označit jako identitní a identifikační

prostředek elektronických služeb napříč celou Evropou.

Projekt eSbírka a eLegislativa
Ministerstvo vnitra učinilo další krok
směrem k digitalizaci státní správy —
podepsalo smlouvu s vysoutěženými
dodavateli systémů eSbírka a eLegisla—
tiva. Cílem těchto projektů je zmodernizovat nástroje a postupy využívané
k tvorbě práva, ale také zjednodušit
přístup k informacím z oblasti práva.
Zjednodušeně — prostřednictvím

eSbírky se bude možné bezplatně informovat jak o aktuálních, tak o minulých verzích právních předpisů, systém
eLegislativa pomůže moderně tvořit
a projednávat právní předpisy.
Oba projekty by měly přispět k větší transparentnosti práva, zlehčit jeho
dostupnost, přehlednost a srozumitelnost. Tvorba práva by měla být kvalitnější a efektivnější. Oba systémy by
měly vzniknout do dvou let tak, aby byl
ostrý provoz spuštěn k 1.1ednu 2021.

Rozvoj kyberneUcké bezpečnosU
Na poli rozvoje kybernetické bezpeč-

nosti je jedním z nejvýraznějších výstupů roku 2019 aktualizovaná dokumentace systému řízení bezpečnosti
informací resortu Ministerstva vnitra,

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

jež byla zpracována v rámci projektu
Nastavení a aktualizace systému ří—
zení bezpečnosti informací (ISMS)
únor 2020
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a plnění povinností stanovených záko-

nem o kybernetické bezpečnosti a vyhláškou o kybernetické bezpečnosti
u významných informačních systémů
a systémů kritické informační infrastruktury resortu Ministerstva vnitra.
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Oblast otevřených dat
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Problematika otevřených dat byla
v roce 2019 již počtvrté otevřena na

DAMWDANÍIDATEOHSŠUI

pražské výroční konferenci Otevřená
data ve veřejné správě.
Na poli evropské legislativy vstoupila 20. června 2019 v platnost směr—
nice Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2019/ 1024 o otevřených datech
a opakovaném použití informací veřejného sektoru, na jejíž tvorbě se Mi—
nisterstvo vnitra podílelo. Směrnice

předpokládá vznik seznamu datových
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Otevřená data

sad s vysokou socio ekonomickou
hodnotou, které budou povinně pub-

v
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Dokumentace obsahuje více než
600 dokumentů, mezi nimiž je i celá
řada šablon a vzorů pro usnadnění
tvorby bezpečnostní dokumentace
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likovány napříč všemi členskými státy
EU.
Zájemci o otevírání

Poskytovatelé dat

Uživatelé dat

dat

Jak postupovat při otevíránl dal? Jaké jsou
příklady dobré a špatné praxe? Ajaké jsou právní

Kde najdu otevřená dala? Co jsou otevíené
formáty XML, CSV čí RDF? Kde si mohu říct (:
dalšinlwiené data nebo nahlásit chybu v
datech?

Co mi otevřená dala přinesou a proč bych je měl
chut? Jak pomohou mé obcí čí mému úřadu?

uspekty otevlrání dn?

Wee informaci: \

! Více infuvmau' — \

Veřejná konzultace !( datovým sedám s
vysokou hodnotou
17.12.2019

Česko si mírně polepšila v
mezinárodním hodnocení otevřených
dat
17. 12. 2019
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ně roku 2019 již druhou novelizaci. Ta
rozšiřuje okruh povinně zveřejňovaných informací od 1. 7. 2020 o 23 no—
vých datových sad na celkových 47.
Jedná se nově například o informace
obsažené v rejstříku politických stran
a politických hnutí, informace ze se-

Zapojte se do sběru návrhů datových sad :
vysokou hodnotou v šesti kategoriích
(geaprostorové údaje. pozorování Země : livolnl
proxuedl, meteorologíe. staziníka. společmml a
vlastnictví společnosti, mobilita), které budou
povinně publlkaványjako otevrené dala napříč
všemi členskými zeměmi EU jakožto součást nově
schválená směrnice o otevřených datech.

znamu poskytovatelů energetických

\ Více informací „

Minulý týdnu Evropská komixu misjnlla nu

Evropském dnavém pordle výsledky kaidoročnl

Dne 20. s. 2019 byla v Úhdnlm věslnlku su pud
(Islam 2019/1024 publikovAna mémlu o

studie hodnoticí členské státy EU v oblasti

olevlených datech : opakovaném použlll

atzvi'eny'ch dat (zv. Emopean Open vam Mamnly

informací veřejného sektoru. Taio směrnice s

Report 2019, Česká republika s: v celkovém
pořadí posunula : 21. na 19. místo : přesunuia se

měrniá o lnlormacich velejného sektoru (PSI) :

ný projekt Otevřená data II, v rámci kterého bylo proškoleno celkem
900 osob z téměř 200 organizací. Ve
všech vzdělávacích akcí bylo rozdáno

přes 7 800 hodin odborné podpory
institucím státní správy i samospráv.
Na tento projekt navázal projekt KODI,
jenž bude problematiku dále rozpra-

Víze ínÍcrmacl ,

; Vice inlovmací .J

tusim“ do NKOD

odlazy

. Rtgvslvovai havou datovou sadu

Vše o otevřených datech naleznete
na novém Portálu otevřených dat na
adrese https: //data.gov.cz/.

Projednávání

materiálů

jednávány veškeré klíčové materiály,
které byly předem projednány také na

www. mvcr.cz/vespra

tální agendy a materiály týkající se digitální agendy. !

na

správu, ale i veřejnost.

ZAKLADNDICH
REGISTRU

(RVIS), která projednává zejména informace z oblasti eGovernmentu, digi-

RVVS a RIVS

covávat a vzdělávat nejen veřejnou

SQRÁVA ,

Fodikwlní
Tento web vznlkl v rámci projektu OPZ :.

. Smší nuvinky

Na jednáních meziresortní Rady vlády
pro veřejnou správu (RVVS) byly pro-

\
I

účinností od července 2021 nahradí původni
roku 2002/98 /£S ajaj! novější úpravu : roku
2013 (7011/3T/FH).

do skupiny Failuwevs.

služeb či informace z oblasti kultury.

K 31. 10. 2019 byl ukončen úspěš-

Evropská unie rozšiřuje pravidla
přístupu k datům novou směrnici (:
otevřených datech
m. m. )nm

jejích řídících výborech. Na webových
stránkách Ministerstva vnitra jsou
k dispozici zápisy z jednání těchto orgánů, obdobně jako zápisy z jednání

Rady vlády pro informační společnost

Projekt Implementační jed-

-

notka Strategického rámce

rozvoje veřejné správy České
republiky pro období 2014—
2020, reg. Č. CZ.03.4.74/0.0/

0.0/15_019/0000125.
Projekt je spolufinancován

z prostředků Evropské unie,
Evropského sociálního fondu.
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Českou obdobou tohoto seznamu je
nařízení vládyč. 425/2016 Sb., o se—
znamu informací zveřejňovaných jako
otevřená data, ke kterému Minister—
stvo vnitra připravilo ve druhé polovi-

