Zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační
společnost
Termín zasedání: 30. listopadu 2018 v 9:30 hodin
Místo konání: Ministerstvo vnitra ČR, náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4,
velká zasedací místnost (1. patro, 1.04)
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Program zasedání:
1.

Zahájení jednání

2.

Digitální Česko – aktuální stav

3.

Struktura Rady vlády pro informační společnost

4.

Zpráva o plnění programu „Digitální Česko“

5.

Benchmark

6.

Aktuální informace k zákonu o právu na digitální služby a další postup

7.

eGovernment Service Bus

8.

IT projekty Svazu průmyslu a dopravy ČR

9.

IS krajů – aktuální priority

10. Posunutí milníku finančního čerpání projektu „Vytvoření metodického rámce pro
úplné elektronické podání“
11. Různé
12. Závěr
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1) Zahájení jednání a schválení programu
Předseda Rady vlády pro informační společnosti (dále jen „RVIS“ nebo „Rada“) přivítal
všechny zúčastněné a prohlásil jednání za usnášeníschopné.
Zároveň představil naplánovaný program jednání a avizoval přidání posledního bodu,
Posunutí milníku finančního čerpání projektu „Vytvoření metodického rámce pro úplné
elektronické podání“, který přednese Ing. Vrba.
Přijaté usnesení: Rada vlády pro informační společnost jednomyslně schválila navržený
program zasedání.

2) Digitální Česko – aktuální stav
Ing. Dzurilla informoval o jednání tripartity, které proběhlo před dvěma týdny
a na kterém byl prezentován postup v rámci programu Digitální Česko (dále jen „DČ“).
Celek byl bez větších námitek přijat pozitivně. Hovořilo se o programu samotném,
připravovaných záměrech a implementačních plánech, o návrhu zákona o právu na
digitální služby či o Portálu občana. Odborové svazy požádaly o zapojení
na přípravách, čemuž bude vyhověno. Ing. Dzurilla upozornil na vysoká očekávání
ze strany tripartity.
Dále Ing. Dzurilla informoval o workshopu konaného dne 19. listopadu 2018, který byl
zaměřen na dopracování záměrů DČ. Záměry jsou v tuto chvíli konsolidovány
a kategorizovány a 4. prosince 2018 budou za přispění zástupců MV s urychlením
administrativního postupu vypraveny na Vládu ČR. Požádal, aby do večera 3. prosince
2018 každý gesční úřad své záměry překontroloval, případně doplnil chybějící povinné
položky a zejména upravil názvy záměrů, aby byly plně vypovídající. Dále informoval, že
je připravena aplikace, v níž budou záměry zaevidovány s možností jejich obnovy a
automaticky generovaných výstupů. Při předložení Vládě ČR bude z celkového souhrnu
zvýrazněno několik klíčových záměrů pro každý resort.
Ing. Dzurilla pokračoval sdělením, že do 31. března 2019 je třeba odevzdat hotové
implementační plány. Do 7. prosince 2018 bude připraven seznam položek, které budou
muset být zahrnuty do implementačního plánu. Podmínkou dodržení daného termínu
bude dopracování plánů do 25. ledna 2019 a schválení kompletních materiálů na jednání
předsednictva RVIS dne 28. ledna 2019, aby mohlo být dne 4. února 2019 zahájeno
vnitroresortní a meziresortní připomínkové řízení. Konec připomínkového řízení je
očekáván k 18. únoru 2019, materiál bude po zapracování připomínek opět schválen
Radou na zasedání P RVIS dne 8. března 2019 a 11. března 2019 odeslán na vládu, aby
mohl být 20. března 2019 jednoznačně zařazen na jednání vlády. Mimo to bude 10. ledna
2019 uspořádán workshop pro ředitele s vysvětlením celého programu
a implementačních plánů. Vzhledem k omezenému množství času na přípravu požádal
Ing. Dzurilla o maximální součinnost resortů i sociálně hospodářských partnerů,
průběžný zájem a připomínky, aby byl do meziresortního připomínkového řízení
odeslán pročištěný materiál.
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Ing. Pilný upozornil na zásadní připomínky, které vypracovalo MŠMT, týkající se vztahu
pilíře Digitální ekonomiky a společnosti k jiným strategickým dokumentům, které si
mnohdy odporují a nereflektují návaznost na státní rozpočet. Ing. Dzurilla potvrdil,
že seznam připomínek tvůrci DČ obdrželi, nyní se připravuje vyjádření, které bude
rozesláno všem úřadům. Ing. Felix doplnil, že projekty vycházející z platných strategií
nebudou rušeny, pouze zařazeny do kategorie A. Ing. Pilný uvedl, že nebudou-li otázky
vyřešeny do vládního jednání, bude navrženo, aby materiál nebyl projednáván
pro informaci, ale s rozpravou. Dále v reakci na dotaz Ing. Dzurilla potvrdil, že souhrn
záměrů, již připravený MŠMT a MPO, bude, obsahuje-li nutná data, přenesen do aplikace.
Ing. Marčan se dotázal, jak budou v krátkém zbývajícím čase řešeny neúplné záměry. Dle
Ing. Dzurilly zodpovídá za úpravu každý gesční úřad, zásadní změny mohou nastat
jedině v přesunu do jiného cíle, což je řádně označeno.
Na základě dotazu Ing. Marčana dále Ing. Dzurilla uvedl, že benchmark bude Vládě ČR
odeslán separátně. V rámci benchmarku jsou dopracovávány shrnutí a grafy
k vyhodnoceným výstupům. Konečný výsledek bude prezentován na plenárním zasedání
RVIS.
V závěru požádal předseda RVIS o poskytnutí kontaktů na osoby na ředitelské úrovni,
které se budou věnovat Digitálnímu Česku a které se 10. ledna 2019 účastní
informativního semináře. V případě neposkytnutí kontaktu bude za odpovědnou osobu
zástupce resortu v P RVIS.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace o programu „Digitální Česko“, schválilo
harmonogram týkající se následujícího dění v programu „Digitální Česko“ a uložilo
členům RVIS započít práce na Implementačních plánech a zároveň požádalo o nahlášení
kontaktních osob na ředitelské úrovni, které se budou věnovat programu DČ.

3) Struktura Rady vlády pro informační společnost
Ing. Dzurilla uvedl, že v rámci přijetí nového statutu RVIS, byl zpracován seznam
existujících pracovních výborů a skupin a byla navržena změna jejich struktury dle
aktivity, výstupů a aktuálnosti problematiky. Cílem je převedení struktury tak, aby
sledovala program DČ.
Navrženy k ponechání jsou Rada vlády pro informační společnost, Předsednictvo Rady
vlády pro informační společnost a Společný řídící výbor pro eGovernment a služby
informační společnosti. Stálý pracovní výbor pro architekturu a strategii, Pracovní
skupinu pro Otevřená data a Pracovní skupinu pro Přípravu vybudování eGovernment
Cloudu by bylo vhodné přesunout do působnosti PV pro efektivní a centrálně
koordinované ICT veřejné správy, jejímž předsedou je Ing. Felix, a dále Pracovní skupinu
pro jednací řízení bez uveřejnění pod Výkonný výbor pro horizontální spolupráci.
Pracovní výbor pro prostorové informace by vzhledem k velkému obsahu agendy měl
být veden jako samostatný výbor. Ke zrušení bylo doporučeno deset pracovních výborů
či skupin. Rozhodnutí o další působnosti bude ponecháno na Řídícím výboru pro eIDAS
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pro Pracovní skupinu pro elektronickou spisovou službu a na Ing. Petru Kuchařovi
v případě Pracovní skupiny pro eFakturaci.
Kompletní seznam skupin s odůvodněním návrhu bude rozeslán členům RVIS
k připomínkám. Ty bude možné zasílat do 14. prosince 2018. Schválení další struktury
bude odhlasováno na zasedání P RVIS dne 4. ledna 2019.
Ing. Felix doplnil, že coby připomínka z jeho strany bude navržen vznik PS
pro propojený datový fond. Dle Mgr. Vaníčkové mohou zájemci společně s připomínkami
zaslat návrhy na zřízení nových pracovních skupin.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí navržené změny ve struktuře Rady vlády pro informační
společnost a požádalo členy o zaslání připomínek k navrženým změnám společně
s návrhy na zřízení nových pracovních skupin do 14. prosince 2018.

4) Zpráva o plnění programu „Digitální Česko“
Zpráva o plnění programu „Digitální Česko“ byla, jak uvedl Ing. Dzurilla, s předstihem
rozeslána členům Předsednictva k připomínkám. Obdržené připomínky byly
vypořádány. Materiál má informativní charakter o programu, rolí RVIS a činností v rámci
programu. Zpráva bude rozeslána Předsednictvu RVIS ke schválení per rollam s
termínem hlasování do úterý 4. prosince 2018 do 10:00 hodin, aby mohla být 17.
prosince 2018 předložena Vládě ČR pro informaci.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace o Zprávě o plnění programu „Digitální Česko“
a souhlasilo se zasláním Zprávy členům Předsednictva RVIS ke schválení per rollam.

5) Benchmark
Ing. Dzurilla doplnil dříve uvedené informace o stavu benchmarku. Cca 50 stránkový
dokument obsahuje vyhodnocení porovnávacích dotazů. Po dopracování jejich
přehledné sumarizace bude výstup veřejně prezentován. Konkrétní výsledky budou
vztaženy k resortům, nikoliv k jejich podřízeným úřadům, jejichž data zůstanou
v anonymitě.
V reakci na dotaz Ing. Marčana uvedl Ing. Dzurilla veškeré best practise plynoucí
z dotazníkového šetření budou v dokumentu zcela patrné.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace o benchmarku.
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6) Aktuální informace k zákonu o právu na digitální služby a další postup
Mgr. Zajíček prezentoval aktuální informace o stavu návrhu zákona o právu na digitální
služby. Text návrhu byl již odeslán k připomínkám, ty byly vypořádány a na jejich
základech, stejně jako na základě dalších podnětů, došlo k úpravě návrhu
a k dopracování balíčku změnových zákonů, které by měly být přijaty k provedení
zákona o právu na digitální služby. Aktuální znění návrhu, změnový balíček i návrh
závěrečné zprávy RIA bude opět rozeslán členům Rady ke kontrole, zda byly jejich
připomínky zapracovány či vysvětleny, a k případným dalším připomínkám i dotazům.
Návrh byl diskutován se zástupci MV a také na jednáních pracovní skupiny poslaneckých
klubů pod Výborem pro veřejnou správu, kde zástupci poslanecké sněmovny požádali
o zaslání aktuálního znění, což bude provedeno, stejně jako v případě Rady, 3. prosince
2018. Prioritou bude vyjádření RVIS s termínem do 19. prosince 2018, obdržené
připomínky budou vypořádány do 21. ledna 2019 a konečná verze návrhu následně
schválena na zasedání Předsednictva RVIS dne 28. ledna 2019.
Dále Mgr. Zajíček informoval o proběhlých jednáních Ing. Dzurilly s náměstkem MV
Mlsnou a ministrem Kněžíkem za účelem zajištění personální podpory při přípravě
konečné podoby materiálu.
Mgr. Jabůrková označila přípravu zákona jako zásadní zlom v digitalizaci a požádala
o jeho představení na jednání tripartity dne 14. ledna 2019.
K dotazu Ing. Marčana uvedl Mgr. Zajíček, že zákon bude předložen z poslanecké
iniciativy a připomínky budou uplatňovány tajemníkovi Pracovního výboru pro digitálně
přívětivou legislativu, což administrativně zprostředkuje sekretariát RVIS.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace o průběhu a stavu zpracování návrhu zákona
o právu na digitální službu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o právu na
digitální služby“) a zpracování návrhu závěrečné zprávy RIA, o závěrech jednání
s pracovní skupinou poslanců složenou ze zástupců poslaneckých klubů zastoupených
v PSP ČR, kteří jsou připraveni předložit a podpořit přijetí zákona o právu na digitální
služby, o návrhu dalšího postupu pro připomínkové řízení, zpracování konečného
návrhu zákona o právu na digitální služby a závěrečné zprávy RIA a jeho následného
projednání, o rozhodnutí náměstka ministra vnitra Petra Mlsny dočasně uvolnit do
1. 2. 2019 pro potřeby RVIS v požadovaném rozsahu legislativní experty Odboru
legislativy a koordinace předpisů MV ČR JUDr. Víta Šťastného a JUDr. Michala Herudka
pro potřeby zajištění procesu uplatnění, projednání a vypořádání připomínek a
zpracování konečného návrhu zákona o právu na digitální služby a o příslibu ministra
spravedlnosti a předsedy Legislativní rady vlády Jana Kněžínka zajistit možnost účasti
legislativních expertů pro potřeby expertní činnosti v procesu uplatnění, projednání a
vypořádání připomínek a zpracování konečného návrhu zákona o právu na digitální
služby. Dále vyzvalo členy RVIS k uplatnění připomínek k návrhu zákona o právu na
digitální služby a závěrečné zprávy RIA do 19.12.2019 a uložilo předsedovi PV DPL
Zdeňkovi Zajíčkovi, aby zajistil rozeslání návrhu zákona o právu na digitální služby a
návrhu závěrečné zprávy RIA do připomínkového řízení dne 3.12.2019, aby ve
spolupráci s vybranými legislativními experty MV ČR a vybranými legislativními experty
LRV zajistil projednání a vypořádání uplatněných připomínek k návrhu zákona o právu
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na digitální služby a k návrhu závěrečné zprávy RIA do 21.1.2019 a aby zpracoval
konečnou verzi návrhu zákona o právu na digitální služby a návrhu závěrečné zprávy
RIA do 28.1.2019.

7) eGovernment Service Bus
Ing. Felix prezentoval Egovernment Service Bus v souvislosti s novelou zákona
č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, která již zmiňuje některé
základní principy připravovaného návrhu zákona o právu na digitální služby, zejména
právo subjektu údajů a povinnost správců ISVS poskytovat subjektům údaje o nich
vedené, čímž doplňuje základní zákonné povinnosti a nařízení GDPR.
Ze současných 7 500 ISVS jsou v tuto chvíli necelé 4 000 připojeny k systému základních
registrů za účelem sdílení referenčních údajů. K propojenému datovému fondu nyní
přibude eGovernment Service Bus, který obsahuje další autoritativní údaje vedené
v primárních evidencích státu, a ke kterým bude možné připojit jakýkoliv systém
veřejné správy, který produkuje data pro ostatní systémy v závislosti na jejich
oprávnění. K eGovernment Service Bus je nyní připojen i Portál občana, který zobrazuje
aktuální údaje, které jsou o občanu vedeny a na jakém místě.
Ing. Felix požádal všechny resorty o spolupráci v naplnění datového fondu a tím
i zákonné povinnosti. Prezentoval názor estonského ministra, který na proběhlé
konferenci potvrdil, že základem eGovernmentu je eID v jakékoliv podobě a důsledně
propracovaný datový fond.
Ing. Marčan se dotázal, proč nebude pracovní skupina pro propojení datového fondu
sloučena s pracovní skupinou pro architekturu. Ing. Felix potvrdil, že to spolu úzce
souvisí, ale v této fázi je vhodné pohlížet na datový fond z celkového pohledu úřadu,
z pohledu publikace a z pohledu propojení. Později může dojít ke sloučení.
Ing. Zajíček vyzdvihl důležitost sdílení tím, že propojený datový fond bude klíčový i pro
realizaci zákona o právu na digitální služby.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace o eGovernment Service Bus.

8) IT projekty Svazu průmyslu a obchodu
Mgr. Jabůrková prezentovala tři nejvýznamnější digitální projekty Svazu průmyslu
a dopravy, které jsou navzájem velmi propojeny a posunují české podniky blíže
transformačním technologiím.
Prvním je platforma pro AI, v níž se podařilo vytvořit unikátní spojení vysokých škol
a jejich výzkumných týmů, soukromých podniků a státní správy. Byla identifikována
silná místa ČR, která budou dále rozvíjena. Součástí je i rozvoj povědomí o umělé
inteligenci, odstraňování strachu z využití, aktivně je řešena též bezpečnost, ochrana
soukromí či etika. V neposlední řadě souvisí s AI široká otázka legislativy a právního
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rámce, aby byl provoz v souladu s autorským zákonem či evropskou legislativou,
ve které je zatím prosazována rozumná výjimka.
Další důležitou oblastí je Blockchainová republika, podporující rozvoj blockchainu
a technologií distribuovaného registru. Podpora probíhá zejména formou přímých
projektů jako sledování původu výrobků, tj. prevence falzifikátů, či projekty
pro dopravní a logistické společnosti. Společně s vládou bylo podepsáno memorandum
se závazkem rozšiřování blockchainových projektů ve státní správě, zejména
v poskytování přeshraničních služeb. Česká republika má v tuto chvíli predispozice stát
na prvních místech ve vývoji a užití blockchainových technologií. Jsou pořádány
osvětové akce, v rámci kterých bude technologiím věnován i samostatný bod
na nadcházející konferenci eGovernmentu.
Tyto aktivity by se měly následně spojit v digitální platformě Vyškoleno, která vznikla
pro účely školení nařízení GDPR a bude pokračovat dalšími školeními. Kurzy jsou
ověřené Úřadem pro ochranu osobních údajů, mají intuitivní pracovní prostředí,
nastavené minimum prohlížených stránek, průběžné otázky a testy a v závěru je
vygenerován jedinečný certifikát. Registrace osvědčení je jednou z možností, pro které
může být využita blockchainová technologie. Školení pro zaměstnance byla
prezentována sněmu a na strojírenském veletrhu v Brně. Cena těchto kurzů je 199 Kč až
299 Kč na jednoho zaměstnance s možností využití slev pro členy SPČR či slev
množstevních. Je možné je spustit na platformě SPČR či je adaptovat do prostředí
klientů. Školeny budou blockchainy i AI, aby byli zaměstnanci podniků připraveni
na tyto technologie.
Ing. Dzurilla se zeptal, zda je možné se do aktivit nějak zapojit. Dle Mgr. Jabůrkové je
jakákoliv aktivita vítána a poprosila zájemce, aby ji kontaktovali. Ing. Felix nabídl
poskytnout nápady pro blockchainové projekty.
Ing. Borej upozornil na finanční alokace Evropské Unie určené pro potřeby tohoto
vývoje a doporučil včasnou aktivitu pro získání dotací. Mgr. Jabůrková uvedla, že tato
aktivita probíhá, jedinou komplikací je omezení dotací pro území EU, které vylučuje
podporu podniků, jejichž zázemí neleží v jejím území, a tím snižuje možnosti
partnerských investic.
Ing. Kuchař upozornil, že blockchainová technologie má své výhody, ale pro užití
ve státní správě není zatím vhodná, jelikož by to vyžadovalo změnu základních
paradigmat. Je třeba diskutovat, kde by mohlo mít využití smysl.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace o digitálních projektech Svazu průmyslu
a dopravy České republiky a požádalo zájemce o spolupráci a případné kontaktování
Mgr. Mileny Jabůrkové.

9) IS krajů – Aktuální priority
Ing. Pavlinec představil základní témata řešená na Asociaci krajů ČR.
Prvním je problematika digitalizace stavebního řízení, konkrétně digitálně technických
map. Kraje jsou samostatnými stavebníky, vlastníky nemovitostí a vlastníky a správci
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silnic. Požadují zjednodušení úředních procesů zkrácením a zpřehledněním procesu
stavebního řízení, procesů katastru nemovitostí i liniových staveb, aby byla zajištěna
koordinace staveb, územní plánování a podpora podnikání. V této otázce se osvědčily
principy sdílení dat formou digitálně technických map, které má již v provozu pět krajů.
Jelikož problematika zasahuje do legislativy a dalších systémů a postupů státní správy,
AKČR dlouhodobě navrhuje sjednocení technického řešení a úpravu legislativy
zavazující k povinnosti vytváření map. V rámci AKČR bylo společně s ICT Unií podepsáno
memorandum na tvorbu DTM. Kraje vyžadují a aktivně připravují využití digitálních
technologií a systémů při zjednodušení běžných agend. Jako příklad uvedl Ing. Pavlinec
soutěžení veřejných zakázek pomocí nástroje DIM či datové linky digitálně technických
map. Na vývoj a zlepšení kvality služeb je třeba aktivní spolupráce státní správy
na úrovni legislativy.
Ing. Pavlinec jménem AKČR požádal o intenzivní zapojení Rady vlády pro informační
společnost a založení pracovního týmu vedeného některým z resortů, který by se
zabýval všemi aspekty DTM. Dále je třeba zajistit financování, v rámci kterého probíhají
jednání zabývající se realokací zdrojů na podporu režie sítí.
Dále se k projektu vyjádřil Mgr. Zajíček, který vyzdvihl usilovnou práci krajů ČR
a zdůraznil, že vzhledem k možnosti financování projektu je vhodný čas pro jeho
zahájení. Na základě memoranda o přípravě struktury digitálně technických map
a koncepce digitalizace stavebního řízení, na níž pracuje ICT Unie na žádost MMR, je nyní
nutné vytvořit fixní strukturu příprav, kterou by si vzal na starost Bc. Nebeský. Řešit je
třeba finanční zajištění, stanovení jednoznačné architektury a legislativní úroveň
problematiky. Na základě jednání s ministryní Dostálovou byl přijat návrh na právní
úpravu, která by byla součástí připravované novely zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení
výstavby. Výchozím dokumentem pro přípravu by mělo být memorandum včetně
přílohy, jež je vyjádřením největších vlastníků infrastruktur.
Ing. Zajíček přednesl návrh zřízení pracovní skupiny pro digitálně technické mapy,
jejímž předsedou by se stal Bc. Nebeský a která by se zabývala prvními klíčovými kroky.
Bc. Nebeský doplnit, že je nyní třeba koordinovat a sjednotit velké množství kroků, které
jsou podnikány v otázce elektronizace stavebního řízení, k čemuž proběhne k dnešnímu
dni separátní jednání.
Ing. Beran upozornil na to, aby součástí DTM byly územní plány a dále doporučil přizvat
ke spolupráci Nemoforum, které se sítěmi a nemovitostmi aktivně zabývá.
Dále Ing. Pavlinec přednesl informace k Centrálnímu místu služeb (dále jen „CMS“),
který je kraji již cca deset let aktivně využíván. Ing. Pavlinec však označil za nefunkční
provoz centrálních informačních systémů veřejné správy v rámci CMS, který je stanoven
zákonnou povinností. Jedná se o cca 20 systémů z 25 centrálních systému využívaných
na úrovni běžné obce. Členové AKČR se snaží o aktivní zapojení v nápravě, díky
neexistujícímu testovacímu prostředí však ohrožují chod vlastních informačních
systémů.
Dle Ing. Marčana provází přesun informačních systémů v CMS mimo chybějícího
testovacího prostředí i nedostatečná organizace, která ohrožuje provoz těchto systémů,
a požádal o prodloužení termínů pro vypnutí staré verze platformy dle požadavků
správce IS.
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Ing. Dzurilla uvedl, že CMS je momentálně největší prioritou posíleného pracovního
týmu NAKIT, který pracuje na zlepšení funkcí a předcházení nepředvídatelných událostí.
Dalším aktivně řešeným tématem je, jak uvedl Ing. Pavlinec, elektronická identifikace
zaměstnanců veřejné správy. Již nějaký čas probíhají v součinnosti s MV diskuse s MZ
ohledně identity lékařů, lékárníků a dalších zdravotnických pracovníků při použití
citlivých informačních systémů. Bylo by žádoucí využít fungující vybudovanou strukturu
eID pro veřejnost i pro veřejnou správu, aby nedocházelo k ohrožení dat.
Ing. Kuchař upozornil na nutnost rozlišení občanské a profesní role a s tím souvisejícího
identifikátoru. Mgr. Zajíček doplnil, že součástí změnového balíčku zákona o právu
na digitální službu je i zákon o elektronické identifikaci, tudíž je možné upravit
i možnosti zavedeních specializovaných profesních rolí.
Současný stav identifikace státních zaměstnanců provází dle Ing. Marčana neexistující
meziresortní koordinace, což způsobuje i potíže při zavádění nových systémů přístupů
a docházek.
Ing. Felix popsal zásadní překážky vzniku univerzálního identifikátoru neschopností
shody zástupců resortů na jeho podobě a nezájmu zasahovat do používaných
technologií, což by bylo podmínkou sjednocení. Požádal zástupce resortů o zadání
požadavků pro univerzální průkaz eID. Právě pro bezvýchodnost dosavadních diskusí je
dle Ing. Zajíčka nutné legislativní ukotvení, k jehož realizaci nabídl svou pomoc.
Předseda RVIS informoval, že na základě výstupů z naplánovaného jednání k DTM bude
navrženo usnesení k tomuto bodu programu v tématu DTM a rozesláno k hlasování per
rollam.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace o aktuálních prioritách IS krajů a navrhuje
Národní agentuře pro komunikační a informační technologie připravit řešení
testovacího prostředí pro ISVS v CMS - virtuální prvoinstanční úřad a Ministerstvu
vnitra připravit koncept jednotného eID pracovníků veřejné správy.

10)
Posunutí milníku finančního čerpání projektu „Vytvoření
metodického rámce pro úplné elektronické podání“
Ing. Vrba odůvodnil posunutí milníku tím, že dle částky vyčerpané ke konci září 2018 je
předpokládáno vyčerpání částky 3 336 200 Kč, což odpovídá zhruba třetině
očekávaného milníku. Vzhledem k pozdějšímu zahájení projektu nebylo možné částku
vyčerpat.
Predikce pro rok 2019 budou vzhledem k přijetí nových personálních posil příznivější
a konečná částka za rok je odhadována na 7 405 500 Kč.
Zároveň je s řídícím orgánem projednáno posunutí milníku na duben roku 2020
a prodloužení projektu do roku 2022.
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Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost jednomyslně
schválilo posunutí milníku finančního čerpání projektu „Vytvoření metodického rámce
pro úplné elektronické podání“.

11)

Různé

Bod různé nebyl využit.

12)

Ukončení jednání

Ing. Dzurilla ukončil jednání, poděkoval přítomným za účast a pozval je na naplánovaná
jednání, kterými jsou plenární zasedání Rady vlády pro informační společnost dne 14.
prosince 2018 od 9:30 hodin, zasedání Předsednictva RVIS dne 4. ledna 2019 od 9:30
hodin a zasedání Předsednictva RVIS dne 28. ledna 2019 od 9:30 hodin, vše ve velké
zasedací místnosti v budově Centrotexu.

11

oddělení Rady vlády pro informační
společnost

