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oddělení Rady vlády pro informační společnost

Program jednání:

1.

Zahájení jednání

2.

Digitální Česko
A.

Plán legislativních prací vlády na rok 2021

B.

Analýza – role při působení klientů v obslužných kanálech veřejné správy,
možnostech a kontrole oprávnění k přijímání těchto rolí a k zastupování
jiných právnických a fyzických osob

3.

C.

Federace portálů - analýza

D.

Národní plán obnovy

E.

Katalog služeb

F.

Portál podnikatele

Zpráva o plnění programu Digitální Česko, Zpráva o činnosti Rady vlády pro
informační společnost do 31. 12. 2020, Zpráva o činnosti Pracovní skupiny pro
jednací řízení bez uveřejnění do 30. 11. 2020

4.

Různé

5.

Závěr
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1) Zahájení jednání
Předseda Rady vlády pro informační společnost (dále jen „RVIS“ nebo „Rada“) zahájil
jednání a přivítal všechny přítomné. S celkovým počtem účastníků s právem hlasovat
prohlásil zasedání za usnášeníschopné.
Ing. Dzurilla oznámil, že JUDr. PhDr. Mlsnu nahradil v jeho funkci místopředsedy RVIS
plynoucí ze zastoupení ministra vnitra Jana Hamáčka a také na pozici předsedy
Pracovního výboru pro digitálně přívětivou legislativu Mgr. Petr Vokáč, ředitel odboru
voleb MV.
Dále Ing. Dzurilla omluvil JUDr. Strouhala, který se jednání nemohl zúčastnit
ze zdravotních důvodů.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost jednomyslně
schválilo navržený program zasedání.

2) Digitální Česko
Mgr. Míča uvedl, že dne 7. prosince 2020 proběhla Rada ministrů EU pro telekomunikace,
na programu jednání byl podpis deklarace k mikroelektronice a k procesorům, k níž
se připojilo patnáct členských států. ČR se nepřipojila, jelikož nedošlo ke shodě
na pracovní úrovni, zda by podepsání přineslo přínos. Následovala politická diskuze
ke zveřejněnému Data Government Act, tj. nařízení o správě údajů, a v této souvislosti
Česká republika zmínila společný ministerský dopis osmi členských států k digitálnímu
obchodu a datovým tokům se třetími zeměmi. V rámci bodu Různé německé
předsednictví informovalo např. o pokroku ve vyjednávání pro kontroverzní nařízení
ePrivacy nebo o dialozích v programu Digitální Evropa a Evropského centra pro
kybernetickou bezpečnost, jehož sídlem by se na základě hlasování měla stát rumunská
Bukurešť.
Z hlediska legislativních aktivit EU je do konce roku očekáván ještě balíček Digital Services
Act a balíček ke kybernetické bezpečnosti včetně návrhu revize směrnice NIS.
Dne 8. prosince 2020 došlo k podpisu Deklarace k digitálnímu vládnutí a eGovernmentu,
která navazuje na tzv. Berlínskou deklaraci z roku 2017 a Akční plán Evropské komise
k eGovernmentu na období 2015-2020. Za ČR podepisoval deklaraci vládní zmocněnec
pro IT a digitalizaci. Ing. Dzurilla doplnil, že Deklarace bude podrobena zkoumání, zda
je možné některé její principy zapracovat do strategie Digitální Česko (dále jen „DČ“).
Hlavním přínosem dokumentu je dle jeho názoru rozšíření o zásady práva
a demokratických hodnot, sociální participace, důvěry či ochrany. Dokument bude
členům RVIS rozeslán.
Mgr. Ferdus poděkoval za aktivitu spojenou s ministerským dopisem k digitálnímu
obchodu a datovým tokům se třetími zeměmi a požádal, aby mohl být soukromý sektor
přizván ke konzultacím a přípravě návazného non-paperu coby vstupu do veřejné
konzultace. Mgr. Míča potvrdil, že aktivity budou v budoucnu projednávány i na těchto
úrovních.
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Ing. Štícha informoval, že v současné době probíhají v rámci pilíře Digitální ekonomika
a společnost (dále jen „DES“) přípravy na vyhlášení evropské výzvy na podporu budování
sítě evropských digitálních hubů. Podmínkou je, aby ti, kteří se do ní budou hlásit, prošli
národním výběrem ve vlastních členských státech. Proto MPO vyhlásilo nefinanční výzvu
pro potenciální zájemce a uchazeče a do termínu uzávěrky, která byla dne 2. prosince
2020, přišlo v předepsané formě deset přihlášek splňujících formální požadavky a byly
předány k hodnocení nezávislým expertům z řad tuzemských i zahraničních partnerů.
Výsledky by měly být zpracovány a doručeny před 24. prosincem 2020 a v období mezi
svátky a začátkem roku 2021 budou na Výkonném výboru pro DES projednány. Následně
budou předloženy ke schválení ministrovi průmyslu a obchodu tak, aby byl dodržen
plánovaný harmonogram programu Digitální Evropa, tj. pro tuto výzvu první čtvrtletí
2021.
Do Programu výzkumu a vývoje trend, který pro MPO administruje Technologická
agentura, přišlo celkem 458 projektů s požadovanou dotací ze státního rozpočtu ve výši
7,7 mld. Kč. Jedná se o enormní zájem, neboť na příští rok je v programu alokována částka
v řádu 1 mld. Kč. Právě je dokončováno hodnocení radou programu a výsledky by měly
být známy začátkem roku 2021, kdy by mělo být zahájeno i financování.
Strategie RIS3 byla schválena na posledním zasedání Rady vlády pro výzkum, vývoj
a inovace a je připravena k odeslání do meziresortního připomínkového řízení.
Předběžně byla také konzultována partnerskými DG z Evropské komise, které nevznesly
námitku.
V letošním roce se rozběhl také resortní program The Country for the Future na podporu
výzkumu a vývoje, a to za pomoci výzvy na podporu vzniku inovativních firem Hi-Tec
a start-upů, která již byla i vyhodnocena a bylo zahájeno financování. Na rok 2021
je připraven k zahájení systémový projekt Technologická inkubace start-upů a současně
je z tohoto programu připraveno kofinancování evropských digitálních hubů.
Dále byl vedením projednán materiál Národní plán rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou
a v nejbližších dnech bude zaslán do meziresortního připomínkového řízení.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo jednomyslně
na vědomí podané informace o Digitálním Česku.
A.

Plán legislativních prací vlády na rok 2021

V Plánu legislativních prací vlády pro rok 2021 bude nově uvedena informace o tom, které
návrhy právních předpisů mají být projednány Radou vlády pro informační společnost.
Gestoři právních předpisů budou mít nově povinnost zaslat návrh předpisu během
meziresortního připomínkového řízení na sekretariát RVIS, která se nově stane řádným
připomínkovým místem. Ten poté návrh předpisu zašle k připomínkám členům RVIS,
načež je RVIS schválí či doporučí. Stanovisko RVIS by měl poté předkladatel zahrnout
např. do předkládací zprávy.
Účelem této změny je připomínkování legislativy nejen ze strany úřadů, ale také ze strany
RVIS, která by měla dohlížet zejména na zásady digitálně přívětivé legislativy a dodržení
dalších principů stanovených programem Digitální Česko v obecné nestranné rovině.
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Mgr. Ferdus se dotázal, jakým způsobem dojde ke konečnému rozhodnutí a jaké
stanovisko bude RVIS do meziresortního připomínkového řízení posílat. Vzhledem
k účasti zástupců státního i soukromého sektoru mohou být zastávaná stanoviska
jednotlivých členů odlišná. Ing. Dzurilla uvedl, že by v rámci hlasování rozhodovala
většina dle platného Statutu RVIS.
Ing. Dzurilla dále doplnil, že probíhaly četné diskuze, zda vydávat stanovisko Rady během
řádného meziresortního připomínkového řízení, či ještě před ním. Varianta v rámci
připomínkového řízení se zdá být efektivnější zejména v otázce dodržení časových
harmonogramů a menšího vytížení připomínkových míst. Mgr. Vokáč doplnil,
že je podstatné také to, že meziresortní připomínkové řízení posuzuje přijaté návrhy
společně a není tedy možné, aby byl jeden návrh „přebit“ druhým pouze na základě účasti
či neúčasti v řádném připomínkovém řízení. Je třeba, aby byla Rada zmíněna jako
připomínkové místo v legislativních pravidlech vlády.
Mgr. Ferdus uvedl, že z časového hlediska, v němž je nutné v rámci Svazu postoupit
předpis členům, čekat na jejich stanoviska, případně dojednávat interní pozice,
je meziresortní připomínkové řízení těžko procesně zvládnutelné. Tím spíše, pokud
by stejným postupem a za obdobného vyjednávání shody pozic mělo docházet i v rámci
RVIS. Uvedl, že by přivítal vydávání nezávislého doporučujícího stanoviska RVIS.
Mgr. Zajíček v reakci uvedl, že Hospodářská komora i Svaz průmyslu jsou
připomínkovými místy a již mají své postupy na zvládnutí meziresortního
připomínkového řízení a možnosti se v něm vyjádřit. Oproti tomu v RVIS jsou členové
„sami za sebe“ a nereprezentují celou organizaci jako takovou. Hlasovat by měli za sebe
ve prospěch principů digitalizace. Dle Mgr. Ferduse je Rada vrcholným orgánem, jejíž
stanovisko by mělo mít vyšší váhu, přičemž nelze v Radě hlasovat bez stanoviska
podřízených organizací, aby nedošlo k vnitřnímu rozporu v náhledu na danou
problematiku.
Ing. Borej vyjádřil souhlas s možnou variantou, že zájmy sledované Radou mohou být
v rozporu se zájmy jednotlivých resortů, a vzhledem k tomu, že zástupci RVIS jsou
současně zástupci svých resortů, může docházet ke kolizním situacím. Doporučil
projednání a nalezení vhodnějšího řešení.
Ing. Dzurilla opětovně přednesl cíle, které by měla Rada sledovat, kterými je dodržení
zásad digitálně přívětivé legislativy a plnění cílů pilířů DČ, zejména Informační koncepce
ČR. Jde o uvedení připomínek zjednodušujících celkový přístup k digitalizaci, nikoli
o lokální pohled, sice z pohledu eGovernmentu. Navrhl odložit tento bod programu
na příště a vést diskuzi o nastavení pravidel a procesů, jakými by se vydávání stanoviska
RVIS mělo řídit.
Mgr. Ferdus uvedl, že Rada by měla být dle jeho názoru zejména místem, které se bude
podílet již na přípravě samotné legislativy, vnášet do ní své návrhy a postoje, tak aby
předpisy vznikaly za reflexe jejích zásad a cílů již od samého počátku. Je třeba rozložit síly
již od samotných expertíz. Ing. Dzurilla reagoval názorem, že tento postup by byl
rozhodně velmi přínosný, nicméně se nevylučuje s následným vydáním připomínek,
už jen proto, že není při přípravě možné postihnout úplně všechno. Stejný závěr zastal
Mgr. Vokáč a dodal, že rozpor mezi stanoviskem RVIS a resortu či organizace by byl
vzhledem k zastávaným zájmům samozřejmý a o jejich vypořádání by bylo řádně
rozhodnuto. Nevidí důvod, proč by Rada neměla být připomínkovým místem, jestliže řeší
další záležitosti koncepčního charakteru, a považuje její vyjádření většinovým hlasováním
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za optimální. Ing. Felix také potvrdil, že se jedná o dva nezávislé procesy, které by měly
existovat vedle sebe jako proaktivní a reaktivní. Na základě Plánu legislativních prací
vlády by měly být vybrány prioritní předpisy, které by měly být konzultovány od počátku,
na druhou stranu musí být konečné záměry kontrolovány a selektovány z pozice
připomínkového místa. MUDr. Běhounek dále navázal svou zkušeností, která prokazuje,
že při zadání jednotlivých atributů již při vstupu, je podstatně jednodušší i závěrečné
meziresortní připomínkové řízení.
Ing. Dzurilla uvedl, že téma bude dále řešeno a výchozí postupy před samotným
hlasováním o jejich zavedení řádně sepsány. Mgr. Ferdus dále doplnil, že z hlediska
stanoviska RVIS by bylo dle jeho názoru dostačující, aby byla provedena kontrola
na základě zásad digitálně přívětivé legislativy. Navrhl také vyzkoušet celý proces
na několika předpisech a na základě zkoušky teprve sepsat závazný dokument a změnit
legislativní proces vlády. Ing. Dzurilla potvrdil tento postup. Ing. Vrba požádal, aby
proběhlo setkání za účasti těch, kteří mají zájem vyjádřit své připomínky a návrhy
k celému postupu, které povede k vytvoření prvotní osnovy dokumentu. Sám uvedl, že dle
jeho názoru je větší část procesu závislá na činnosti Výboru pro digitálně přívětivou
legislativu.
B.

Analýza – role při působení klientů v obslužných kanálech veřejné správy,
možnostech a kontrole oprávnění k přijímání těchto rolí a k zastupování
jiných právnických a fyzických osob

Mgr. Horváth uvedl, že v rámci Výkonného výboru pro Informační koncepci ČR
a Koordinační skupiny DČ byly identifikovány oblasti pro provedení externích analýz,
jejichž výsledkem budou také soubory opatření a standardy aplikovatelné do praxe.
V tuto chvíli je vypsaná výzva k podání nabídek pro Analýzu – role při působení klientů
v obslužných kanálech veřejné správy, možnostech a kontrole oprávnění k přijímání
těchto rolí a k zastupování jiných právnických a fyzických osob.
Některé resorty již na svých portálech řeší možnosti zastupování, např. daňová správa
či zdravotnictví, téma je však třeba uchopit centrálně a nastavit obecná jednotná pravidla,
případně některé činnosti přímo centralizovat.
Analýza bude strukturována jako popis existujícího stavu, v rámci něhož budou zástupci
resortů provozující větší portály požádáni o poskytnutí informací, dále se zaměří
na definování standardů a cílem je rozšíření a používání těchto standardů. Samozřejmě
je cílem i elementární road mapa, jak tyto standardy naplnit.
Harmonogram vypracování byl již zahájen vypsáním výzvy, nabídky by měly být podány
na začátku ledna 2021 a samotné práce by měly být zahájeny velmi rychle, takže již během
února 2021 by mělo docházet ke konzultací mezivýstupů s resorty. V březnu či dubnu
2021 by mohly být na jednání RVIS představeny výstupy analýzy.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo jednomyslně
na vědomí podané informace o analýze - role při působení klientů v obslužných kanálech
veřejné správy, možnostech a kontrole oprávnění k přijímání těchto rolí a k zastupování
jiných právnických a fyzických osob.
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C.

Federace portálů – analýza

Mgr. Horváth informoval, že byla vypsána i výzva pro Analýzu pro zpracování federace
portálů veřejné správy a definování cílového stavu. Analýza vychází ze skutečnosti,
že je nyní budována řada územních či agendových portálů, nad nimiž jsou federalizované
portály občana či podnikatele, ale dosud nejsou jasně nastavena pravidla, které oblasti
a jak budou na zastřešujících portálech zobrazovány. Týká se to i jednotlivých součástí
jako je Single Digital Gateway, předávání dat mezi systémy nebo adresace kontextu
zajišťující pokročování ve zpracování agendy při přecházení mezi portály.
Struktura analýzy bude obdobná jako u analýzy předchozí. Při její přípravě je cílem
se notně inspirovat ze zahraničí. Shodný je zatím i harmonogram prací.
Ing. Dzurilla doplnil, že cílem je vytvoření dokumentů sdílených znalostí, které
se postupně stanou i sadou doporučení hlavního architekta, aby byly dokumenty účelné
a mohly se stát například i podkladem pro výběrová řízení, tedy by měly být závaznou
standardizací. Budou obsahovat pravidla napojování portálů, co má být napojeno jako
služba, co je federovaný portál atd., a tím uvést zákon o právu na digitální služby v praxi
v rámci portálů na jednom místě.
MUDr. Běhounek se dotázal, zda se bude řešení dotýkat i agendových krajských systémů
a zda bude uvedená standardizace myslet na to, aby konečná řešení plně komunikovala
i mezi sebou. Ing. Dzurilla potvrdil, že podmínky budou stejné a standardizace bude
povinná od prvních základních kroků k napojení.
Ing. Kuchař poděkoval za tuto iniciativu a označil ji za vnesení vnějšího know-how do celé
problematiky. V určitém vztahu je cíl popsán v Národním architektonickém plánu,
ale nikoli v takové šíři a s popisem konkrétních situací a bude žádoucí jej na základě
analýz doplnit.
Ing. Felix připojil k diskuzi poznámku, že první pravidlem federalizace je jednotné
přihlašování, v rámci něhož upozornil, že již plně funguje mobilní klíč, a doporučil jeho
používání. Ing. Dzurilla doplnil, že se pracuje i na spojení eIdentity a PVS, aby působily
jako jeden celek.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo jednomyslně
na vědomí podané informace o Analýze federace portálů.
D.

Národní plán obnovy

Bc. Pur informoval Radu, že v tuto chvíli jsou na starosti v rámci Národního plánu obnovy
dvě komponenty, a to Digitální služby pro občany a firmy a Digitální systémy veřejné
správy. Přibyla i komponenta elektronizace justice, kterou ale kompletně zpracovává
MSp.
Za první dvě komponenty se připravuje celkem devět oblastí, které jsou složené z více než
osmdesáti projektů. Aktuální stav je takový, že již byly odevzdány vyplněné tabulky,
v nichž jsou charakterizovány jednotlivé reformy a investice na MPO. Do 14. 12. 2020
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budou doplněny veškeré textové informace. Na počátku roku 2021 bude doplněn překlad
do angličtiny a bude probíhat další komunikace ve vztahu k MPO.
V rámci digitálních služeb pro občany a firmy se v současné době pohybujeme na úrovni
cca 4,1 mld. Kč, tedy v souladu s původním návrhem. Položka pro digitální systémy
veřejné správy v tuto chvíli oproti záměru roste a bude zde nutné prioritizovat.
Ing. Hronza uvedl, že jsou postupně absolvována jednání s Evropskou komisí, nyní
je ukončeno první kolo k jednotlivým pilířům Národního plánu obnovy. Byla získána
zpětná vazba a vlastníci jednotlivých komponent, které zahrnují jednotlivé reformy
a investice, měli nyní dokončit výše zmíněnou tabulku a do pondělí k ní doplní textové
informace. V následujících krocích bude vše zkompletováno a procházeno tak, aby byla
na přelomu roku k dispozici aktuální verze a aby mohl být materiál poskytnut k další
konzultaci se zainteresovanými stranami a Evropskou komisí. K další diskuzi bude
materiál postoupen parlamentu a vládě. Celkový termín pro předložení Národního plánu
obnovy je 30. dubna 2021, před nímž třeba absolvovat i meziresortní připomínkové řízení
a materiál musí schválit Vláda ČR.
Ing. Hronza dále doplnil, že momentální celková alokace na podporu oživení a odolnosti
je pro ČR 172 mld. Kč, ale tato částka může ještě klesnout. Momentálně jsou rozpracovány
investice za 225 mld. Kč a dalších 65 mld. Kč nadpožadavků. Dle dohody se rozpracují
i nadpožadavky a vznikne kompletní list, ze kterého bude moci politická reprezentace
vybrat, co do Plánu zařadí. Platí podmínka, že 20 % alokace musí být určeno
na digitalizaci, dalších 37–40 % musí být na zelenou tranzici a všechny komponenty musí
splňovat principy, podle nichž nebudou škodit životnímu prostředí a zároveň musí být
v rámci Plánu adresována specifická doporučení Evropské Rady za roky 2019 a 2020.
Mgr. Ferdus uvedl, že Svaz stále shledává zásadní problém v rozložení celkové alokace
na digitalizaci, neboť nereflektuje obnovení ekonomiky, které by mělo zahrnout
i odolnost vůči dalším krizím, což by mělo být provedeno digitalizací ekonomiky
a podniků v ČR. Alokovaná 1 mld. Kč na digitalizaci podniků je naprosto nedostatečná,
zatímco některé projekty s obnovením ekonomiky vůbec nesouvisí. Požádal tedy zástupce
RVIS o podporu požadavku, aby se nedigitalizovala pouze státní správa. Ing. Dzurilla
potvrdil shodné pozice RVIS na tomto zájmu a nabídl svou přímou spolupráci a požádal
o přizvání na zúžená jednání.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo jednomyslně
na vědomí podané informace o Národním plánu obnovy.
E.

Katalog služeb

Ing. Vrba uvedl, že bylo spuštěno vnitroresortní a meziresortní připomínkové řízení
ke Katalogu služeb. Součástí bylo přednesení informace na jednání vlády, kde ministr
vnitra referoval o skutečnosti, že reakce na původní termín 16. listopadu 2020 byly velmi
vlažné. Ministr vnitra v reakci na tuto skutečnost rozeslal úřadům dopisy s žádostí
o doplnění chybějících informací v rámci meziresortního připomínkového řízení.
Aktuálně je v Katalogu služeb, resp. RPP, schváleno 24 % agend, odhadované konečné
naplnění je 66 %, což odpovídá kompletním obdrženým podkladům. Spolu s podklady,
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které budou zaslány v rámci připomínkového řízení, bude vše překlopeno do RPP
cca do 20. ledna 2021, aby na základě všech podkladů mohla vláda stanovit své
rozhodnutí o digitalizaci.
Ing. Vrba opětovně požádal zástupce resortů v RVIS, aby dohlédli na kompletní zaslání
všech agend, tak jak je deklarováno v zákoně.
Ing. Dzurilla zdůraznil důležitost a naléhavost této aktivity, neboť 100% naplnění
Katalogu služeb je dáno zákonem, tedy alespoň v rámci nahlášení, na nějž může navazovat
schvalování. Jedná se aktuální největší prioritu. Mgr. Zajíček potvrdil, že zájem z řad
poslanců očekává již od počátku roku 2021 a jakákoli pochybnost o splnění bude mít
vážné důsledky na ministry a jejich resorty. Značná intervence by přišla i z řad organizací
soukromého sektoru.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo jednomyslně
na vědomí podané informace o Katalogu služeb a potvrdilo, že podnikne patřičné kroky,
aby byly v Katalogu služeb nahlášeny všechny agendy do konce roku 2020.
F.

Portál podnikatele

Mgr. Zajíček shrnul pro připomenutí aktuální stav přípravy Portálu podnikatele, který
vzniká za spolupráce podnikatelských organizací, MPO a vládního zmocněnce pro IT
a digitalizaci a bude součástí konečné federace portálů veřejné správy za dodržení všech
platných principů. Pro jeho funkci budou použity všechny centrální služby a agendové
systémy. Zvláštností Portálu podnikatele bude rozdělení na část státní a komerční, které
mohou poskytovat své služby. Portál bude dále především jednotnou znalostní
a informační základnou sdílenou s PVS.
Z hlediska rozdělení rolí a působností se počítá s MPO coby správcem portálu
a podnikatelské linky. Provozovateli systému budou Agrární komora, Hospodářská
komora a spolupracující subjekty. Portál podnikatele bude při poskytování služeb
ve státní části financován ze státního rozpočtu, konkrétně z rozpočtu MPO. Komerční
služby budou poskytovány z principu za peníze dle platného ceníku, který bude stanoven
s ohledem na rentabilitu i jako motivační složka pro použití portálového kanálu.
Přístup ke službám Portálu budou mít především podnikatelé, ať již osoby samostatně
výdělečně činné či právnické osoby, ale také další lidé, jako například občané uvažující
o podnikání, občané využívající službu ochrany před telemarketingem a také územně
samosprávní celky.
Potřebné legislativní úpravy jsou zpracované jako pozměňovací návrh zákona o další
elektronizaci a postupů orgánů veřejné moci (tzv. „DEPO“), tj. sněmovní tisk č. 756.
Jde o novelu zákona o hospodářské a agrární komoře. Návrh byl projednán se zástupci
MPO, vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci a s poslanci ve Výboru pro veřejnou
správu a regionální rozvoj. V tuto chvíli již byl podán poslanecký návrh paní poslankyně
Barbory Kořanové pod pořadovým číslem 7083. Termín pro projednání zatím není pevně
stanoven, může se dostat na řadu již v prosinci 2020 či bude na pevno zařazeno na jednání
dne 17. ledna 2021.
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Mgr. Zajíček také doplnil informaci, že celý Portál podnikatele bude založen na Katalogu
služeb a postupné digitalizaci, a i proto budou podnikatelé trvat na jeho úplném naplnění.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo jednomyslně
na vědomí podané informace o Portálu podnikatele.

3) Zpráva o plnění programu Digitální Česko, Zpráva o činnosti Rady
vlády pro informační společnost do 31. 12. 2020, Zpráva o činnosti
Pracovní skupiny pro jednací řízení bez uveřejnění do 30. 11. 2020
Ing. Dzurilla uvedl, že dokumenty byly členům Předsednictva Rady zaslány s předstihem
2. prosince 2020, všechny připomínky byly zapracovány a již byla rozeslána i aktuální
verze. Zprávy o plnění programu Digitální Česko a o činnosti RVIS budou k dispozici také
na webových stránkách RVIS. Dokumenty vznikají na základě úkolu Vlády ČR
a v jí požadovaném rozsahu. Členové Rady samozřejmě mohou požádat o jejich doplnění.
Zpráva o činnosti RVIS shrnuje činnost Rady, monitoruje její zasedání a také informuje
o činnosti výborů a pracovních skupin.
Zpráva o činnosti JŘBÚ popisuje všechny zakázky skupinou projednané.
Zpráva o plnění programu DČ popisuje jednotlivé aktivity a také postupný stav naplnění
cílů koncepce a strategií.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost jednomyslně
schválilo Zprávu o plnění programu Digitální Česko do 31. 12. 2020, Zprávu o činnosti
Rady vlády pro informační společnost do 31. 12. 2020 a Zprávu o činnosti Pracovní
skupiny pro jednací řízení bez uveřejnění do 30. 11. 2020

4) Různé
a. Kulatý stůl k aktuálním otázkám předávání osobních údajů mimo EU
Mgr. Ferdus informoval, že na 28. ledna 2021, který je stanoven dnem ochrany dat, bude
připraven expertní kulatý stůl k aktuálním otázkám předávání osobních údajů mimo EU.
Požádal o účast MPO, NAKIT a NÚKIB na této debatě na expertní úrovni, pozvánka bude
rozeslána všem zástupcům Rady.
b. Zajištění komunikační kampaně Ministerstva vnitra k digitalizaci státní
správy ČR
Mgr. Míča požádal o více informací k materiálu Zajištění komunikační kampaně
Ministerstva vnitra k digitalizaci státní správy ČR, který je k dispozici v eKLEP. Ing. Vrba
uvedl, že nechá připravit materiály s podrobnější informací na příští jednání RVIS. Jako
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jedno z nejvýznamnější témat označil elektronickou identitu pojící se se zřízením datové
schránky. Kampaně budou navazovat také na schválení DEPO, jehož všechny složky zatím
není možné dopředu predikovat.
Ing. Dzurilla doplnil, že již dlouho probíhají snahy o propagaci eGovernmentu i mimo
sociální sítě. Je třeba vytvořit také patřičné promo pro Portál občana. Ing. Kuchař
upozornil i nutnost propagace mobilního klíče.

5) Ukončení jednání
Ing. Dzurilla poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Popřál také všem příjemné
prožití vánočních svátků a hodně štěstí do nového roku.
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