Zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační
společnost
Termín zasedání: 28. ledna 2019 v 9:30 hodin
Místo konání: Ministerstvo vnitra ČR, náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4,
velká zasedací místnost (1. patro, 1.04)
Přítomní:
Člen
Ing. Vladimír Dzurilla
Ing. Roman Vrba
Mgr. Radoslav Bulíř
Ing. Miloslav Marčan
Ing. Jan Koudelka
Ing. Jaroslav Šmíd
MUDr. Jiří Běhounek
Ing. Vladimír Velas
Ing. Martin Plachý, PhD.
Mgr. Jakub Kopřiva
PhDr. Lenka Bočková
Ing. Jiří Borej
Ing. Jan Landa
Ing. Tomáš Kryl, PhD.
Ing. Pavel Beran
Ing. Václav Jelen
Ing. Radek Brázda
Mgr. Milena Jabůrková
Mgr. Zdeněk Zajíček
Ing. Petr Kuchař
Mgr. Zbyněk Smetana
Ing. Hana Tajčová
Ing. Petr Očko, PhD.
Ing. Veronika Kramaříková
František Štefela
Ing. Pavel Hrabě
JUDr. Kateřina Černá
Ing. Michael Ilko
Ing. Martin Tax
Ing. Jolana Pastyříková
Zdeňka Ráczová
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Program:
1. Zahájení jednání a schválení programu
2. Aktuální informace o systémech elektronické identifikace
3. Návrh zákona o právu na digitální služby – aktuální stav
4. Digitální Česko – schválení implementačních plánů
5. Různé

1)

Zahájení jednání a schválení programu

Tajemník RVIS omluvil zpoždění předsedy Rady vlády pro informační společnosti (dále
jen „RVIS“ nebo „Rada“) a přivítal všechny zúčastněné a prohlásil jednání
za usnášeníschopné. Vzhledem k avizovanému zpoždění předsedy RVIS navrhl tajemník
změnu v pořadí bodů v rámci programu zasedání.
Přijaté usnesení: Rada vlády pro informační společnost jednomyslně schválila navržený
program zasedání.

2) Aktuální informace o systémech elektronické identifikace
Ing. Petr Kuchař představil aktuální informace o identitním systému České republiky,
které v současné chvíli fungují na dvou identitních prostředcích. Prvním z nich je
občanský průkaz a druhým způsobem je jméno, heslo a sms. Ing. Kuchař dále členy
informoval, že od 1. července 2018, tedy od doby kdy fungují elektronické občanské
průkazy s čipem, bylo vydáno 775 000 občanských průkaz, přičemž 113 000 občanů
si při jejich vyzvednutí aktivovalo elektronickou část, která umožňuje identifikaci. Dále
představil statistiku počtu přihlášení do Portálu občana, kdy se po dobu jeho fungování,
do něho přihlásilo 13 000 uživatelů a z toho 61 % (7800) uživatelů do něj vstupuje
pomocí datové schránky a zbylých 39 % přes národní identitní autoritu, což je
elektronický občanský průkaz, popř. druhý prostředek jméno, heslo, sms. Dále Ing.
Kuchař představil plány do budoucna, kdy je s Českou bankovní asociací a s jednotlivými
bankami projednáváno založení bankovního konsorcia, popř. firmy, která by řešila
identifikaci v soukromo-právních transakcích, tzv. SONIA (soukromo-právní NIA). Banky
se tedy chtějí sdružit a své identitní prostředky pro přístup k jejich bankovnictví vložit
do tohoto projektu a umožnit identifikaci i pro soukromoprávní provozovatele online
služeb. Výsledkem bude, že pokud bude nějaký „oblíbený“ způsob v rámci banky, bude
jej možno využít, jak do soukromoprávních identifikací, tak do veřejnoprávních. Ing.
Zdeněk Zajíček doplnil, že do jednání jsou mimo bank zapojeny i klíčové instituce jako je
Ministerstvo financí a Česká národní banka, přičemž všechny tyto subjekty tuto
iniciativu hodnotí kladně. Pokud bude i nadále panovat široká shoda na vytvoření
organizace zastřešující identitní prostředky bank, tak by pro tyto účely mohla být
využita novela zákona o bankách, která v tuto chvíli je v parlamentu. V takovém případě
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by bylo možné v rámci projednávání zákona v poslanecké sněmovně donačíst
pozměňovací návrh, který by umožnil vznik takovéto specializované instituce. V případě,
že by vše probíhalo dle nastíněného harmonogramu, mohla by do půl roku v právním
řádu existovat platforma pro vznik této instituce, která by reálně mohla
do roka vzniknout. Bankovní identitní prostředky mohly sloužit jak k digitálním službám
státu, tak soukromoprávní sféře. Ing. Zajíček dále poznamenal, že by tento fakt
znamenal, že by do celého systému v rámci přístupu k digitálním službám státu
vstoupilo téměř 4 miliony klientů internetového bankovnictví.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační bere na vědomí podané
informace o systémech elektronické identifikace.

3) Návrh zákona o právu na digitální služby – aktuální stav
Mgr. Zajíček informoval členy Předsednictva RVIS o aktuálním stavu návrhu zákona
o právu na digitální služby. V tuto chvíli došlo k dohodě s vládním zmocněncem
pro digitalizaci a IT a zástupci poslanců v Poslanecké sněmovně, že se prodlouží
vypořádání připomínek k návrhu zákona o právu na digitální služby o měsíc, tj. do konce
února 2019. Současně byl posílen právní tým, který se bude vypořádáním připomínek
věnovat, jedná se o členy Pracovního výboru pro digitálně přívětivou legislativu - pana
Františka Korbela a pana Josefa Donáta. Oba pánové se budou vypořádání připomínek
věnovat prostřednictvím svých advokátních kanceláří. Pan Zajíček členy informoval,že
pan Donát a pan Korbel budou připomínková místa kontaktovat s žádostí o vypořádání
připomínek. Vypořádání připomínek by mělo být uzavřeno 22. února 2019, kdy by do
konce tohoto měsíce byla zpracována konečná verze návrhu zákona, která by následně
byla předána Poslanecké sněmovně. V současné chvíli Poslanecká sněmovna, chce tento
návrh zákona předložit i společně s balíčkem změnových zákonů. V rámci diskuze se
paní Jabůrková (SPČR) dotázala, zda MV zpracovává vlastní návrh tohoto zákona, neboť
takový fakt by znamenal značné zpoždění. Tajemník RVIS odpověděl, že vzhledem
k tomu, že pan náměstek Strouhal ani pan náměstek Mlsna nejsou přítomni, nepřísluší
mu se k tomu vyjadřovat. Paní Jabůrková dále požádala, aby na příštím jednání
Předsednictva RVIS jasně zaznělo, jaký je další směr v rámci návrhu zákona,
harmonogram aj. Tajemník RVIS přislíbil zařazení tohoto bodu do programu příštího
jednání.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační bere na vědomí podané
informace o zákonu o právu na digitální služby.

4) Digitální Česko – schválení implementačních plánů
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Martin Tax v rámci projednávaného bodu představil ukázky z implementačních plánů
(dále jen „IP“), které budou následně zaslány do připomínkového řízení. Pro ukázky byly
zvoleny dva IP z Informační koncepce České republiky (dále je „IKČR“). K dnešnímu dni
je 784 záměrů, z toho velké množství jsou náměty, které nemají popisné atributy. Dále
informoval, že bude rozesláno celkem 15 dokumentů v obdobné struktuře, podle
specifika jednotlivých cílů. V kapitole č. 1 jsou obecně základní informace, rekapitulace
cílů, informace o klasifikaci záměrů, shrnutí problematiky, souhrnné alokace. Kapitola č.
2 obsahuje detailnější informace o záměrech z hlediska data ukončení a realizace
(harmonogram). Kapitola č. 3 rozpracovává záměry z hlediska nákladů a pracností.
Následující kapitola obsahuje rozklad přes jednotlivé cíle a přes jednotlivé gesční a
spolupracující
úřady.
Materiál
končí
maticí
odpovědností
a v příloze je seznam záměrů v kategorii A.
Klasifikace záměrů:
A – běžící záměry, mají zajištěné financování
B – vyžádané jednotlivými gesčními úřady, bez finanční alokace
C – potřebné záměry bez vyjasněné gesce
D – katalog předpřipravených záměrů
Následně pan Tax v rámci svého vystoupení detailně představil šablony hlavního cíle č. 2
a cíle č. 3 z IKČR1. V rámci diskuze po představení cílů, byl vznesen dotaz na záměry,
které povedou přímo ke zlepšení postavení České republiky např. v indexu DESI aj.
Tajemník RVIS odvětil, že tyto záměry a obecně program „Digitální Česko“ by měl vést
k lepším službám a snadnější digitalizaci. IP budou živé dokumenty, které mohou být
v nějakém časovém horizontu doplňovány. Součástí materiálu, který bude odeslán
do připomínkového řízení, bude i souhrnná zpráva, která obsahuje priority dle pilířů
programu „Digitální Česko“, např:
1. online služby pro občany a firmy
2. rozvoj kontaktních míst
3. propojený datový fond
4. platformy a cloud
5. bezpečnost
Dále materiál obsahuje informace o vyjednávání
až po umělou inteligenci. Opomenuto nebude
dokument bude obsahovat i nezbytné finanční
programu „Digitální Česko“. V rámci diskuze dále

pozic v rámci ČR, inovace výzkum
ani financování programu, neboť
alokace pro realizaci cílů v rámci
zazněl dotaz právě na financování

Pozn: Implemetační plány programu Digitální Česko byly rozeslány odd. RVIS členům Předsednictva
RVIS dne 31. ledna 2019.
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programu „Digitální Česko“, kde předseda RVIS odvětil, že cílem je získat peníze na tento
rok a v dalších letech být přímou součástí rozpočtu. Zároveň bylo dohodnuto,
že materiály týkající se IP obdrží členové Předsednictva v předstihu prostřednictvím
emailu a současně bude materiál odeslán v nejbližších dnech pro zajištění vnitřního
a vnějšího připomínkového řízení.

Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost bere
na vědomí podané informace o programu „Digitální Česko“ a souhlasí s navrženým
postupem.

5) Různé
a) Činnost pracovního výboru pro digitálně přívětivou legislativu

Pan Zajíček informoval členy Předsednictva RVIS o dalších aktivitách Pracovního
výboru pro digitálně přívětivou legislativu, který se mimo návrhu zákona o právu
na digitální služby věnuje zpracování stanovisek k návrhům zákonům, které
prochází legislativním procesem a mají bezprostřední dopad do oblasti
digitalizace. V tuto chvíli výbor pracuje na 3 stanoviskách. Jedním z nich je věcný
záměr zákona o eHealth, druhým návrhem týkající se bankovní identity a jejího
použití v soukromoprávních vztazích a ve vztahu k digitálním službám státu,
třetím je vyhláška týkající se elektronické spisové služby. Pan Zajíček vyzval členy
Předsednictva k případným konzultacím s pracovním výborem, pokud budou
jednotlivé resorty osloveny s žádostí o připomínky k výše uvedeným zákonům.
Kontaktní osobou je tajemník pracovního výboru Ing. Pavel Poledna, email:
pavel.poledna@mvcr.cz.
b) Datové schránky
Tajemník RVIS informoval členy o aktuálním stavu datových schránek,
kdy je možné se přihlašovat do datových schránek prostřednictvím
elektronického občanského průkazu. Dále avizoval, že v nejbližší době by měl být
zaktivován druhý způsob přihlášení prostřednictvím jména, hesla, sms. Zároveň
od 1. března 2019 bude účinná vyhláška, která zavádí další možnost identifikace
pouze pro datové schránky, prostřednictvím chytrého telefonu. Tato možnost by
měla postupně odbourat nekomfortní způsob přihlášení prostřednictvím
přihlašovacího jména, které uživatelé často zapomínali. Přihlašování pomocí
elektronického občanského průkazu je uživatelsky přívětivé zejména pro ty, kteří
mají přístup k více datovým schránkám. V současné chvíli se jedná ve spolupráci
s odborem Hlavního architekta eGovernmentu o další podobě a technologickém
pokračování datových schránek. V rámci diskuze byly vzneseny dotazy ohledně
dvoudenní odstávky datových schránek v lednu 2019 a změn v šabloně formuláře
pro kontaktní hlášení. Tajemník RVIS odvětil, že systém datových schránek musí
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být uživatelsky přívětivý, jak pro fyzické osoby, tak i pro velké firmy, přičemž
požadavky obou skupin jsou značně odlišné. Fyzické osobě z pozice uživatele
stačí méně položek, zjednodušené nastavení, zatímco firmy požadují více funkcí.
Pro fyzické osoby je uživatelsky přívětivý Portál občana a datové schránky by do
budoucna mohly být orientovány spíše pro business sektor. Dále v diskuzi
zazněla poznámka k možnostem uživatelského rozhraní pro klíčové digitální
systémy, kdy by tyto služby měly více možností v rámci rozhraní dle typu
uživatele, jako je tomu např. na Novém Zélandu.
c) Informace o poradě vedení ministerstva průmyslu a obchodu
Pan Miloslav Marčan (MPO) v krátkosti informoval, že na poradě vedení MPO
byla schválena Informační koncepce resortu MPO. V zákoně č. 365 je povinnost
zpracování informační koncepce České republiky (dále jen „IKČR“), což bylo
splněno ÚV č. 629/2018 a následně musí jednotlivé resorty dát svoje informační
koncepce do souladu s IKČR. MPO se díky spolupráci s MV podařilo promítnout
do interní informační koncepce závěry IKČR a dát do souladu cíle MPO s cíli IKČR.
Pan Marčan dále avizuje, že interní koncepce MPO je dobrým příkladem
a je ochoten poskytnout případnou konzultaci.

6) Ukončení jednání
Ing. Dzurilla ukončil jednání, poděkoval přítomným za účast a pozval přítomné
na nadcházející zasedání, které se uskuteční v pátek 1. března 2019
od 9:30 hodin ve velké zasedací místnosti v budově Centrotexu.
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