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Program jednání:
1. Zahájení jednání a schválení programu
2. Stavební řízení
3. eGovernment Cloud
4. Digitální Česko
5. Katalog služeb
6. Aktuální informace o legislativě
7. Horizontální spolupráce
8. Stav projektů Implementačního plánu 3
9. Různé
10. Ukončení jednání
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1)

Zahájení jednání a schválení programu

Předseda Rady vlády pro informační společnost (dále jen „RVIS“ nebo „Rada“) zahájil
jednání a přivítal všechny přítomné.
Představil připravený program zasedání a doplnil informaci o přesunu bodů týkajících
se stavebního řízení a eGovernment Cloudu vzhledem k časovým možnostem
přednášejících.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost jednomyslně
schválilo navržený program zasedání.

2) Stavební řízení
Mgr. Zajíček poskytl Radě aktuální informace k digitalizaci stavebního řízení a územního
plánování. Senát momentálně schválil novelu zákona o zeměměřičství, jejíž součástí
je celý komplex digitalizace. Z 66 přítomných senátorů hlasovalo 65 pro schválení.
Nyní je možné naplno začít práce k přípravě implementace. V první fázi se jedná
o přípravu výzev pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Mnoho z nich bude
směřovat směrem ke krajům, které se budou podílet na digitální technické mapě společně
s ČÚZK. A dále výzvy na zbývající komponenty jako jsou úložiště projektové dokumentace,
Národní geoportál územního plánování a Portál stavebníka.
Aktivně již pracují pracovní skupiny pro legislativu a architekturu zřízené pod RVIS, které
vytváří specifikaci technické dokumentace, která bude zveřejněna v doplňujících
vyhláškách. Je třeba začít právě technickými specifikacemi, aby bylo možné zahájit
výběrové řízení výzev nejpozději 1. července 2020.
Dále se uvažuje, že již před 1. červencem 2023, kdy by měly začít fungovat všechny
komponenty digitálního stavebního řízení, by mohly naběhnout v předstihu, v řádu
několika měsíců, některé služby, byť v provizorním režimu. Kompletní seznam těchto
služeb a jejich komponent by měl být k dispozici cca do měsíce.
Mgr. Kryński doplnil, že stále probíhají jednání s EU o převodu finančních prostředků
z OPIK do IROP. Nicméně vzhledem k časovým prodlevám bylo dokončeno i náhradní
řešení, v němž je počítáno se startem nového programovacího období od roku 2021, které
v IROP zahrnuje podprogram digitalizace. Zahájení výzev je naplánováno na červenec
2020. Projekty by byly předfinancovány ze státního rozpočtu.
Mgr. Zajíček dále uvedl, že komponenty stavebního řízení, tak jak jsou připraveny v novele
zákona o zeměměřičství a doprovodných vyhláškách, jsou postaveny tak, aby je nezměnila
jednání o novém stavebním zákoně, naopak jsou brány jako základní stavební kameny.
Jazyk nového zákona může být odlišný, ale obsahová stránka zůstává shodná.
MUDr. Běhounek poděkoval za řešení finanční stránky projektů, neboť na nich závisí
schopnost krajů zapojit se.
Na dotaz Ing. Marčana uvedl Mgr. Zajíček, že se počítá se souvislostí s DIM a datového
úložiště, o propojení se aktivně jedná, stejně jako o možnostech udržení „digitálního
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dvojčete“ stavby v DIM po celou dobu existence stavby, nejen v průběhu jejího
schvalování. Nezbytná bude legislativní úprava. Ing. Dzurilla připojil apel na MPO, aby
v průběhu prací na DIM již reagovali i na digitalizaci stavebního řízení. Mgr. Zajíček
doplnil, že již byla zahájena přímá jednání se zástupci MPO, zejména panem ředitelem
Serafinem, a zástupci agentury Čas, která se na přípravě podílí.
Mgr. Zajíček dále v reakci na dotaz ohledně termínu rekodifikace stavebního práva uvedl,
že i v novém stavebním zákoně se počítá s tím, že digitalizační část nebude spuštěna dříve
než 1. července 2023.
Ing. Šmíd se dotázal, zda se při přípravě systému počítá s tím, že zřejmě spadne pod KIS
nebo VIS. Mgr. Zajíček uvedl, že zatím byla řešena pouze architektonická otázka,
kybernetická bezpečnost bude otevřena po dokončení technické specifikace.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo jednomyslně
na vědomí podané informace o stavebním řízení a uložilo zástupcům Rady podílejícím se
na digitalizaci stavebního řízení, aby do jednoho měsíce předložili seznam komponent,
které je dle jejich názoru možné spustit před 1. červencem 2023.

3) eGovernment Cloud
Ing. Tůma seznámil přítomné s aktuálním stavem projektu přípravy eGovernment Cloudu
ČR (dále jen „eGC“ či „Cloud“). Již v minulosti byla jasně stavena pravidla, rozdělení Cloudu
na státní a komerční část, které jsou již v legislativě částečně ukotveny. Na další legislativě
se pracuje, spolupracuje se na „cloudové vyhlášce“, kterou zpracovává NÚKIB.
Státní část bude obsahovat pouze systémy, které budou dle bezpečnostní úrovně SAZ
zařazeny do úrovně 4, a s komerční částí si nekonkuruje. Momentálně bylo identifikováno
42 systémů, které budou zařazeny do státní části, ale dosud nebyly dodány podklady
z některých resortů, což se bude urgovat. Předpokládá se s kapacitou státního Cloudu do
padesáti systémů. Paralelně probíhají přípravy legislativního řešení, jak bude vypadat
provozovatel této státní části. Celkově bylo navrženo již 17 různých variant, momentálně
jsou zvažovány tři.
Paralelně probíhá příprava DNS v komerční části pro systémy bezpečnostní úrovně 3
a nižší. To je již těsně před vypsáním, před jeho zahájením proběhnou ještě předběžné
tržní konzultace.
Přechod do Cloudu by měl probíhat nenásilně, při již plánovaných změnách. OVS by měly
v těchto případech vypracovat TCO a dle něj se rozhodovat.
Díky DČ byly projektu poskytnuty kapacity, je tedy možné předpokládat, že během
několika týdnů bude posílen tým eGC, což urychlí veškeré práce.
Ing. Tůma dále oznámil, že ukončí svou působnost na MV, dále se ale bude podílet
na projektu eGC. Členové Rady poděkovali Ing. Tůmovi za dosavadní působnost
ve službách státu.
Ing. Zajíček dále poděkoval, za výsledky jednání posledních týdnů, které se týkaly
zpřesnění právní úpravy Cloudu, která se do zákona dostane díky balíčku změnových
4

oddělení Rady vlády pro informační společnost

zákonů „DEPO“. V tuto chvíli neexistují mezi soukromým a státním sektorem žádné
zásadní rozpory, jedná se pouze o stanovení přesné hranice mezi státním a komerčním
Cloudem.
Na dotaz Ing. Marčana, uvedl Ing. Šmíd, že „cloudová vyhláška“ je již téměř připravena,
je třeba ještě vybalancovat výše uvedenou vazbu komerčního sektoru na státní sektor.
Dále se jedná o zařazení bezpečnostního hodnocení systémů v Katalogu služeb.
Ing. Dzurilla doplnil, že vyhláška bude velkým posunem v uznávání mezinárodních
standardů v české veřejné správě.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo jednomyslně
na vědomí podané informace o eGovernment Cloudu.

4) Digitální Česko
Ing. Dzurilla přednesl Radě aktuální informace o projektu na dálniční známky, který
je v současné době silně diskutován. 7. února 2020 bude přebírán e-shop vytvořený
skupinou dobrovolníků na Hackathonu a je třeba zvážit, jak s ním dále naložit. Buďto,
bude-li systém splňovat požadavky, bude spuštěn a provozován státním podnikem, nebo
bude vysoutěžen poskytovatel, který provede porovnání a e-shop bude dále provozovat, ať
již tento „prototyp“ či si vytvoří vlastní.
Projekt bude dále silně rozšířen nad rámec státního e-shopu, je třeba jej propojit
s Portálem občana, Portálem veřejné správy a s Business info. Systém je třeba napojit
na NIA. Momentálně se řeší, zda může SFDI zadat projekt státnímu podniku Cendis a zda je
možné zapojit NAKIT či jinou již existující infrastrukturu státu.
Systém je třeba spustit nejpozději 1. prosince 2020 a musí v tu chvíli splňovat tři základní
podmínky; možnost zakoupení dálniční známky, párování nákupu s SPZ
a automatizovaná kontrola na místě Policií ČR. Nyní se bude jednat s panem ministrem
Havlíčkem, dále se projektem bude zabývat MV, NÚKIB a jednat se bude např. i s ICT Unií.
Čas na přípravu se zkracuje, neboť původní dodavatel měl systém dodat již před měsícem,
zatímco nyní je třeba se vrátit k původní architektuře.
Naplánováno je i otevření rozhraní trhu, kde je třeba vystavit rozhraní, popsat jej
a definovat sazbu, aby mohl být prodej realizován dalšími subjekty.
Dále Ing. Dzurilla informoval Radu, že bude dnes uzavřeno Archirepo pro editaci záměrů a
současně bude na vládu odeslán dopis s žádostí o posun termínů odevzdání
implementačních plánů do 30. dubna 2020. Termín je, jak připomněl, určující pro možnost
zapojení do vyjednávání o státním rozpočtu. Od března budou spuštěna interní i
meziresortní připomínková řízení.
Záměry nyní budou kontrolovány projektovou kanceláří, zda splňují předem avizovaná
doporučení a budou konzultovat s gestory jejich stav. Porovnávat bude záměry
i s tabulkou informací, které budou nově poskytovány Vládě ČR.
Mgr. Jabůrková uvedla souvislosti s pilířem ČDE, že nová evropská komise zavedla také
novou agendu, kterou cíle pilíře nereflektují. Je vydáván White paper na AI, Datová
strategie ad., k nimž je třeba vytvořit nové projekty a implementační plány. Ing. Dzurilla
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informoval, že pilíř ČDE byl již přepracován a bude aktualizován společně se schválením
implementačních plánů. Nová verze bude ještě konzultována i se soukromým sektorem, je
možné požádat i o přístup do Archirepa a sledovat průběžné úpravy. Ing. Hrabě doplnil, že
dokumenty DČ by měly být v mezích možností flexibilní a dané cíle by měly nastavovat
obecně, aby jejich životnost mohla být víceletá, a doporučil zástupcům ÚV konzultaci při
aktualizaci ČDE.
Ing. Felix upozornil, že záměry bude třeba restrukturalizovat také dle požadavků zákona o
právu na digitální služby a DEPA.
Ing. Tax prezentoval aktuální stav katalogu záměrů, který stále není ideální. Liší
se rozpočtová položka pro tento rok, která se vztahuje mnohdy k záměrům, které nebyly
aktualizovány více než půl roku. Z hlediska pěti doporučených záměrů, které byly
prezentovány na minulém jednání, je možné říci, že cca jedna třetina resortů již tyto
záměry, bylo-li jich potřeba, založila, jedna třetina na nich pracuje, ale o zbytku nemá
projektová kancelář žádné informace.
Ing. Kuchař informoval o novele zákona č. 365/2000, která je účinná od 1. února 2020
a mění pravidla koordinace eGovernmentu prostřednictvím MV. Dosud byly na OHA
posílány projekty splňující finanční limit 6 mil. Kč za rok nebo 30 mil. Kč za 5 let, což
nesplňovalo požadavky schválení architektury. Nově je tedy v zákoně definice tzv.
určených informačních systémů, které budou zasílány ke schválení OHA.
Určený informační systém veřejné správy, je v zákoně definován jako takový, který
využívá služby referenčního rozhraní nebo poskytuje služby referenčnímu rozhraní,
má vazby na informační systém veřejné správy, nebo je určený k poskytování služby
informačního systému veřejné správy fyzickým nebo právnickým osobám
s předpokládaným počtem uživatelů, kteří využívají přístup se zaručenou identitou,
alespoň 5000 ročně.
Dle usnesení č. 889/2015 byly na OHA kontrolovány všechny výdaje na ICT. Ovšem i zde
byl stanoven finanční limit a usnesení se nevztahovalo na podřízené organizace
centrálních úřadů. Nové usnesení č. 86/2020 z 27. ledna 2020 reaguje na novelu zákona a
jeho hlavním imperativem je informovat vládu o záměrech na určené informační systémy
se schválením OHA a o všech ostatních záměrech v oblasti digitalizace přesahujících výdaji
6 mil. Kč. Informační povinnost se vztahuje na výdaje organizací nebo právnických osob,
k nimž jimi řízený správní úřad plní funkci zakladatele, zřizovatele, nebo které spadají do
jeho působnosti, a na podřízené organizační složky státu.
Vzhledem k množství dotazů na upřesnění znění usnesení bude ústředním správním
úřadům rozeslán z pozice náměstka ministra vnitra JUDr. Strouhala a digitálního
zmocněnce Ing. Dzurilly dopis s odpověďmi na devět nejčastěji pokládaných dotazů
a s tabulkou obsahující informace, které je třeba vládě odevzdat. Způsob informování
bude založen na propojení se systémem Archirepo. Součástí dopisu je žádost o jeho
rozšíření mezi podřízené úřady.
Ing. Kuchař v reakci na dotaz doplnil, že usnesení se vztahuje i na státní podniky, nikoli ale
na akciové společnosti. Dále uvedl, že běžící projekty jsou v rámci usnesení řešeny, jejich
gestoři mají 90 dnů na získání stanoviska OHA, které se k projektům vyjadřují
v zákonné lhůtě třiceti dnů. Ing. Dzurilla doplnil, že vládě je poskytována pouze tabulka
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pro informaci, nikoli souhrnné materiály, které by podléhaly dalšímu schvalovacímu
procesu s výjimkou výslovné žádosti člena vlády. V případě mimořádných situací se bude
investovat ihned a vláda bude informována zpětně dle pravidel krizových řízení státu.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo jednomyslně
na vědomí podané informace o Digitálním Česku a schválilo posunutí termínu předložení
návrhů implementačních plánů k programu Digitální Česko ke schválení vládou nejpozději
do 30. dubna 2020.

5) Katalog služeb
Ing. Vrba informoval, že již proběhl první workshop ke Katalogu služeb, a to s vysokou
účastí. Workshop se notně zabýval výkladem zákona o právu na digitální služby, který
s pojmem Katalogu velmi úzce souvisí. MV se dočasně ujalo funkce gestora zákona, který
dosud nebyl oficiálně stanoven.
Ing. Vrba v reakci na množící se názory a zvěsti uvedl, že Katalog služeb nebude pouhou
excelovou tabulkou, ale půjde o složitý sofistikovaný systém, řídící mechanismus sdružující
data. Ve čtvrtek proběhne interní schůzka, na níž by mělo dojít k zakotvení zadání. Nástroj
by měl být určen k řízení, řešit bude i úroveň slev poplatků, harmonizaci digitalizace,
úroveň záruky, redukci dokládaných náležitostí, zápis do RPP klientem, souhlas s
využíváním údajů, úředně ověřený podpis, osvědčení digitálního úkonu, publikaci
formulářů apod.
Workshopy na téma katalogu služeb budou probíhat pravidelně na konci každého měsíce.
Po setkání s krajskými řediteli bylo rozhodnuto k přizvání zástupců samospráv. Souběžně
je ke Katalogu připravována metodika a vyhláška. Ing. Dzurilla doplnil, že Katalog služeb
bude pravidelně zařazován jako bod na jednání RVIS. Požádal také, aby úřady přistoupily
aktivně k plánování systémů a následně k ohlášení agend.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo jednomyslně
na vědomí podané informace o Katalogu služeb a ukládá svým členům povinnost aktivní
účasti na jeho přípravě.

6) Aktuální informace o legislativě
Mgr. Herudek uvedl, že balíček změnových zákonů DEPO byl schválen vládou 27. ledna
2020, byly vyžádány pouze drobné úpravy v důvodové zprávě. Pracovní komise podpořily
postupný výmaz položkových skladeb, potíž nastává u právních předpisů, které nabývají
účinnosti před 1. únorem 2022, kde musí položkové skladby zůstat a vyškrtnou se
postupně.
První čtení návrhu by mělo proběhnout na schůzi konané počátkem března 2020.
Na MV již bylo zahájeno vnitroresortní připomínkové řízení u některých z návrhů
vyhlášek, které musí reflektovat zákon o právu na digitální služby.
Počítá se s vydáním nové vyhlášky upravující popisy a osnovy OVM, která bude
v návaznosti na Katalog služeb. Dále bude vydána nová vyhláška s osnovou popisu
informačních systémů veřejné správy, která obstará zařazení do RPP. Předpokládá se také
úprava vyhlášky o referenčním rozhraní a vyhlášky o dlouhodobém řízení informačních
7
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systémů veřejné správy a vyhlášky o postupech atestačních středisek. Meziresortní
připomínkové řízení bude probíhat pravděpodobně v průběhu dubna 2020.
Ing. Kuchař doplnil, že některé z novelizovaných vyhlášek byly vydány již v roce 2007 a je
tedy nejvyšší čas na jejich úpravu.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo jednomyslně
na vědomí podané informace o legislativě.

7) Horizontální spolupráce
Ing. Dzurilla informoval, že materiál k horizontální spolupráci byl rozeslán členům Rady v
předstihu. Vzhledem k velkému množství připomínek byl však pro tuto chvíli stažen
a probíhá jeho dopracování. Nový dokument obdrží členové ve chvíli, kdy bude dohotoven.
Ing. Vrba přednesl v zastoupení MUDr. Běhounka žádost o úzké zapojení krajů
do společného řešení možností horizontální spolupráce.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo jednomyslně
na vědomí podané informace o horizontální spolupráci.

8) Stav projektů Implementačního plánu 3
Ing. Mgr. Balažková přednesla Radě aktuální stav projektů IP3. Stav monitorovacích
indikátorů zůstává již několik let naplněn v případě elektronických podání, naplněny jsou i
indikátory celkového počtu podpořených účastníků a institucí. Monitorovací indikátory
nových informačních systémů či nových funkcionalit nebyly dosud naplněny vzhledem k
probíhajícím projektům.
Ing. Mgr. Balažková doplnila, že IP3 navazuje na IROP, které obsahuje větší množství
projektů než samotný IP3 a indikátory tak nepřímo naplňuje.
Vyhodnocení IP3 bude probíhat v dubnu 2020. Jeho součástí bude stav projektů, jejich
kontinuita, návaznost na jednotlivé cíle, projektové okruhy i program DČ. Přidány byly
i projekty, které nebyly realizovány, ať již z důvodu neaktuálnosti, nedostatku finančních
prostředků či z důvodu sloučení s jinými projekty. Ing. Mgr. Balažková požádala přítomné
o zaslání aktuálních informací o projektech v předstihu, aby mohly být do zprávy
zapracovány. Dále uvedla, že do konce června 2020 bude dopracována a odevzdána
evaluační zpráva. Ing. Mgr. Balažková doplnila, že řada projektů posunula svou realizaci do
let 2021, 2022 či 2023, což bude také zmíněno v evaluační zprávě.
Registr rizik k IP3 zůstal beze změn.

Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo jednomyslně
na vědomí podané informace o stavu projektů Implementačního plánu 3.

9) Různé
8

oddělení Rady vlády pro informační společnost

a) Poděkování
Ing. Vrba přednesl v zastoupení MUDr. Běhounka poděkování NÚKIB a Policii ČR
za aktivní přístup v problematice kybernetických řešení ve zdravotnictví a pomoc
s realizací v nemocnici Benešov. Problematiku pojali velmi vážně a zodpovědně.
b) Setkání zaměstnaneckých svazů
Mgr. Jabůrková poděkovala MPO za postavení koalice sedmnácti států a společné oslovení
evropské komise s žádostí o podporu podniků při vývozu datových toků. Dále
informovala, že na území ČR proběhne v únoru 2020 setkání zaměstnaneckých svazů
střední a východní Evropy společně organizacemi zabývajícími se AI. Celkem se zúčastní
17 subjektů, které budou jednat o legislativě a další aspektech plynoucích z rozhodnutí EU.
c) Česko v digitální Evropě
Mgr. Míča informoval, že minulý týden byl zveřejněn pracovní program evropské komise
na rok 2020, jehož součástí jsou digitální priority z hlediska strategií, bezpečnosti
a financování, jimiž se nyní bude ÚV aktivně zabývat. Ke konci roku je očekáváno rozsáhlé
nařízení Digital Services Act.
29. ledna podepsal pan náměstek Očko deklaraci členských států o spolupráci v oblasti
kvantové komunikace.
Dále Mgr. Míča informoval, že v pondělí 10. února 2020 proběhne na MV konference
Kraje pro bezpečný internet. Dále proběhne jednání digitální koalice u příležitosti setkání
V4 10. února 2020 v Bratislavě.
d) Blockchain
Ing. Marčan informoval o spuštění Note Blockchain k plánování jeho využití v systémech
MPO a nabídl pomoc ostatním resortům s obdobnou realizací.
Ing. Dzurilla jej požádal o zaslání materiálů k problematice, stejně jako aktuálních
materiálů k pilíři DČ DES.

10) Ukončení jednání
Ing. Dzurilla poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
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