Zápis č. 6/2018
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost
Datum konání: 29. června 2018 od 9:30
Místo konání: Ministerstvo vnitra, zasedací místnost c. 1.40, nám. Hrdinů 3, Praha 4
Přítomní:
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Mgr. Ondřej Malý
Ing. Ondřej Felix
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Mgr. Patrik Tovaryš

MV
MV
MF
MPO
MV
MMR
MV
MZe
SPČR
ÚV
ÚV

Předseda RVIS
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odd. RVIS

JUDr. Kateřina Černá
Ing. Zdeněk Zajíček
Ing. Miloslav Marčan
David Sláma
Mgr. Lucie Paličková
RNDr. Eva Kubátová
Ing. Pavel Hrabě, Ph.D.
Michael Dezider Il‘ko
Ing. Jolana Pastyříková

Program jednání:
1. Zahájení jednání a schválení programu
2. Digitální Česko a Benchmark – aktuální informace
3. Koncepce rozvoje veřejné správy 2021+
4. Portál veřejné správy a eObčanka
5. Informace o realizaci Akčního plánu GeoInfoStrategie
6. Různé
7. Závěr

1. Zahájení jednání a schválení programu
Předseda Rady vlády pro informační společnost (dále jen RVIS nebo Rada), Ing. Dzurilla,
přivítal všechny zúčastněné, prověřil usnášeníschopnost a zahájil jednání informací
o naplánovaném programu jednání.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost jednomyslně
schválilo navržený program zasedání.

2. Digitální Česko a Benchmark – aktuální informace
Ing. Dzurilla uvedl, že meziresortní připomínkové řízení bylo zahájeno a připomínky je
možné zasílat do 2. července 2018. V pátek 13. července 2018 od 10:00 hod. proběhne
pro zástupce připomínkových míst schůzka, na níž budou přítomní seznámeni
s jednotlivými připomínkami, jejich zapracováním či otevřenými rozpory, které budou
na místě vyřešeny. Členové Předsednictva RVIS by se měli aktivně podílet na diskuzích
vzešlých z jednotlivých oddělení svého resortu a informovat o záměrech dokumentů tak,
aby obdržené připomínky byly formálního charakteru a pokud možno nezasahovaly
do celkové koncepce, která již byla rozeslána v rámci zasedání plenárního RVIS všem
resortům a již byla schválena zodpovědnými osobami v rámci Rady.
V souvislosti s výše uvedeným předseda Rady bylo navrhnuto zavedení nové funkce
digitálního náměstka pro každý resort, jenž bude styčnou osobou ve spolupráci RVIS
s daným resortem. Kompetenčně je třeba, aby se vybraná osoba zúčastnila věcných
jednání a byla schopna předávat i sbírat informace v rámci co nejširšího okruhu.
Zavedení funkce bude součástí usnesení Vlády ČR v rámci Digitálního Česka.
Ing. Zajíček potvrdil, že tato pozice zjednoduší komunikaci v mnoha oblastech a bude
vítána i soukromým sektorem.
Ing. Marčan upozornil, že kompetenčně nebude možné vždy funkci přiřadit k jednotlivé
osobě vzhledem k sekčnímu rozdělení jednotlivých náměstků v resortu. Ing. Felix uvedl,
že bude třeba stanovit jednoho předsedu resortní digitální rady, který bude zároveň
i kontaktním místem.
Dále Ing. Dzurilla vyzval přítomné k poskytnutí informací k jednotlivým službám,
aplikacím, infrastrukturám či centrálním komunikačním prvkům, jenž budou v rámci
Informační koncepce zpracovávány, aby mohl být vytvořen plán jejich rozvoje. Obdobně
budou zmapovány a podrobně zapracovány poznatky jednotlivých resortů k dalším
dokumentům a jejich cílům. Předseda Rady požádal v rámci zachování kontinuity
prováděných kroků členy Předsednictva RVIS o poskytnutí lidských zdrojů, jež budou
v tomto nápomocny jednotlivým pracovním skupinám, ještě před oficiálně zadaným
úkolem, jenž bude součástí usnesení vlády. Z tohoto důvodu bude Předsednictvo
osloveno s žádostí o nahlášení kontaktní osoby k doplnění seznamu digitálních služeb
Vás současně prosím o nahlášení kontaktní osoby do úterý 10. července 2018.
Připravována je i metodika, jenž bude hlavním nástrojem pro orientaci v dalších krocích.
Ing. Dzurilla dále informoval o aktuálním stavu dotazníkového šetření. Omluvil
se za špatný formát, v němž byl benchmark odeslán, což bylo vyřešeno přeposláním
dokumentu konkrétním kontaktním osobám ve formátu word, a za stanovení brzkého
termínu pro vypracování. Termín by však měl být vzhledem k nutným krokům
dostatečný. V případě většího množství žádostí může Rada jednat o jeho posunutí.

Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace o Digitálním Česku a Benchmarku.
Úkol: Nahlášení kontaktních osob k doplnění seznamu digitálních služeb.

3. Koncepce rozvoje veřejné správy 2021+
Ing. Sláma uvedl prezentaci koncepce rozvoje veřejné správy po roce 2021, na jejíž
přípravě se nyní aktivně pracuje. Zdůraznil nutnost propojení koncepce s dokumenty
Digitálního Česka, které bude probíhat na úrovni pracovních skupin.
Mgr. Paličková informovala, že koncepce bude platná po dobu deseti let a bude
se skládat ze tří akčních plánů trvajících tři až čtyři roky, což umožní na rozdíl
od předcházející strategie větší flexibilitu. Dále představila tematický návrh koncepce
s hlavní vizí klientsky orientované veřejné správy usnadňující zvyšování kvality života
obyvatel a hospodářský růst ČR. Tento hlavní cíl se dále dělí na čtyři části, obsahující
např. řízení a uspořádání veřejné správy, management jednotlivých institucí, standardy
služeb či podíl veřejnosti na vývoji správy veřejných věcí.
Z hlediska harmonogramu koncepce je v tuto chvíli prováděna největší, analytická
přípravná část, jež by měla být zpracována v září 2018, a v říjnu 2018 by měla být
finalizována. Navazovat bude strategická návrhová část a implementační rámec.
Od ledna 2019 do května 2019 bude vznikat první akční plán na období let 2021 až
2023, který bude předložen ke schválení Vládě ČR na podzim 2019.
Koncepce vzniká v gesci pracovní skupiny, která byla ustanovena na základě rozhodnutí
Rady vlády pro veřejnou správu. Dosud proběhla v rámci skupiny dvě setkání. V rámci
zachování souladu koncepce s Informační koncepcí bude se skupinou spolupracovat
Ing. Hrabě.
Mgr. Paličková dále uvedla, že pro koncepci je sbíráno velké množství podnětů z různých
stran, kupříkladu formou dotazníků pro laickou i odbornou veřejnost.
Koncepce je podstatná i pro přípravu dalšího programového období s cílem zajistit
klíčové strategické ukotvení.
Ing. Sláma v reakci na dotaz uvedl, že po zapracování resortních požadavků bude
osloven i Parlament ČR.
Ing. Felix se dotázal, zda bude součástí koncepce defragmentace výkonu veřejné správy.
Dle Ing. Slámy obsahuje koncepce cíl optimalizace výkonu státní správy, která bude
defragmentaci částečně zahrnovat. Podmínkou bude politická a dotační podpora. Podle
Mgr. Smetany budou finanční prostředky poskytnuty Evropskou unií v rámci víceletého
finančního rámce, který bude třeba naplnit.
Ing. Sláma potvrdil, že největším dosahem do Digitálního Česka budou on-line služby
a IT systémy poskytované veřejné správě. Ing. Dzurilla doplnil, že bude klíčové,
aby Ing. Hrabě co nejdříve představil Radě požadavky pracovní skupiny.
Ing. Zajíček se dotázal, zda existuje vize toho, kam veřejná správě směřuje za deset let.
Mgr. Paličková uvedla, že hlavním cílem jsou proklientsky orientované služby,
charakteristické svou dostupností, efektivními institucemi a posíleným řízením státní
správy. Dle Ing. Zajíčka jsou tyto cíle nedostatečně ambiciózní, kupříkladu v otázce

vedení státní správy k naprosté digitalizaci. K tomu, jak uvedl Ing. Sláma, v tuto chvíli
chybí jasné politické zadání.
Ing. Dzurilla v diskusi doplnil, že stejně jako informační koncepce musí koncepce počítat
s rozdílnou vstupní úrovní jednotlivých úřadů a stanovení hranice dostatečné efektivity,
což je v přípravách dle Ing. Slámy zahrnuto.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace o Koncepci rozvoje veřejné správy 2021+,
požádalo přednášející, aby pravidelně informovali RVIS o vývoji koncepce a doporučilo
navýšit ambice konečné vize koncepce.

4. Portál veřejné správy a eObčanka
Ing. Vrba informoval přítomné o probíhajících pracích na Portálu občana, v němž již byla
spuštěna část Portálu veřejné správy v cílovém prostředí, jež je testována. Vyřešeny byly
i základní otázky jako např. přístupy k základním registrům či registrace partnerů.
Některé formuláře budou pro neexistenci testovacích verzí použity až za plného
provozu.
1. července 2018 obdrží skupina cca dvaceti osob nové občanské průkazy, testováno
bude i přihlášení přes datové schránky a zprovozněna NIA. 9. července 2018 proběhne
k portálu tisková konference.
Ing. Kuchař doplnil, že s malým zpožděním bude spuštěna i funkce přihlášení na základě
přístupových údajů získaných za podmínky prokázání identity na kontaktních místech
CzechPointu. Do budoucna je třeba počítat i se soukromě-právními poskytovateli
identitních služeb. Ing. Vrba upozornil, že primární bude přihlašování přes datové
schránky a jejich další podpora.
Provoz bude během letošního července a srpna laděn za plného provozu a taktéž
je počítáno se spouštěním nových aplikací v intervalech jednoho měsíce či postupným
sběrem zpětných vazeb. Kompletní informace k portálu jsou uvedeny na internetových
stránkách info.eidentita.cz, na tiskové konferenci budou představena i instruktážní
a marketingová videa uvedená na internetových stránkách gov.cz.
Správa a provoz Portálu bude v gesci týmu vytvořeného v NAKIT.
Ing. Felix dodal, že se bude jednat o první centrální aplikace českého eGovernmentu,
která bude umístěna v Cloudu, s tokem dat přes CMS. V portálu nebudou uložena
individuální data osob, ale budou čerpána z registrů a dalších datových zdrojů. Případné
dokumenty vyžádané klientem budou ukládány do vlastního úložiště s jedinečným
šifrováním.
Ing. Zajíček nabídl pomoc při jednání s potencionálními soukromě-právními
poskytovateli eIdentity, cílenou na prezentaci kladných přínosů. Jejich navýšení
je klíčové pro zvýšení využívání digitálních služeb státu.
Ing. Felix vyzdvihl v otázce využití eIdentity spolupráci s ČSSZ, která poskytne po dobu
jednoho roku možnost přihlášení bez eObčanky, prostřednictvím jiných způsobů
autentizace.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace o Portálu veřejné správy a eObčance.

5. Informace o realizaci Akčního plánu GeoInfoStrategie
Ing. Dzurilla informoval, že materiál bude dnes rozeslán k připomínkám, s termínem
do 3. července 2018. Po vypořádání bude zaslán pro hlasování per rollam.
RNDr. Kubátová představila předkládaný materiál, který byl vytvořen na základě
usnesení Vlády ČR z října 2014 týkající se strategie rozvoje infrastruktury
pro prostorové informace v ČR do roku 2020. Implementace probíhá v prostoru
Pracovního výboru pro prostorové informace, který byl zřízen pod RVIS. Řídícím
dokumentem je akční plán, který byl rovněž schválen vládou a jehož součástí byl úkol
pro ministra vnitra a předsedu RVIS předkládat vládě pravidelné zprávy o realizaci.
Zprávy jsou předkládané v dvouletém intervalu po schválení Radou.
Rozeslaná zpráva popisuje průběh druhého a třetího a roku implementace a hodnotí
stav plnění jednotlivých cílů k 31. květnu 2018. Je předkládána pro informaci členům
vlády a tudíž není nutné vypisovat meziresortní připomínkové řízení. Ve zprávě byla
použita shodná metoda, struktura i terminologie jako u zprávy předcházející, aby bylo
možné efektivně posoudit vývoj a stav projektu.
Podstatnou informací vyplývající ze zprávy je, že přetrvávají problémy, jejichž
důsledkem je nedodržení plánového časového harmonogramu. Jedná se zejména
o personální deficity či nedostatek finančních zdrojů. Tyto potíže jsou ale postupně
eliminovány a při naplňování cílů GeoInfoStrategie se v posuzovaném období dařilo
postupovat s větším úspěchem.
Ing. Zajíček informoval, že v tuto chvíli probíhají jednání o urychlení procesu digitální
technické mapy, v rámci kterých je s MPO diskutována možnost využití strukturálních
fondů pro pořízení dat, softwaru či aktualizaci technického vybavení. Doporučil Radě
zvážení podpory tohoto projektu. Mgr. Malý potvrdil, že na jednání s evropskou komisí
byla problematika zmíněna v otázce přesunu nevyužitých dotací. Návrh byl přijat kladně
a Mgr. Malý požádal členy pracovního výboru a MV o odbornou pomoc při realizaci. Ing.
Vrba upozornil, že na jednání je třeba přizvat MMR, které upřesní podmínky přesunu
alokovaných financí.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace o realizaci Akčního plánu GeoInfoStrategie
a uložilo Pracovnímu výboru pro prostorové informace ověřit ve spolupráci
s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu možnost
čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů na spuštění projektu Digitální
technické mapy.

6. Různé
6.1 Investice v rámci programu Digital Europe
Ing. Felix informoval přítomné o pravidelném setkání Digitálních šampionů s Evropskou
komisí. Setkání nabízí přímý přístup k jednotlivým zástupcům DifiFinance a DigiConnect
a k jednáním o přerozdělování fondů souvisejících s digitalizací. Jedná se mimo jiné
o projekt Digital Europe. Přerozdělování bude v následujících letech probíhat více
na evropské úrovni a je třeba se na ně v rámci ČR začít řádně připravovat. Dále je třeba
se včas zúčastnit formování jednotlivých pozic k prosazení vlastních zájmů. Doporučil

zařadit témata sledující aktuální dění na pravidelná zasedání Rady a koordinovat tímto
dále postupy ÚV, v jehož gesci projekt je.
Mgr. Smetana uvedl, že se ÚV jednání rovněž zúčastnil a jako hlavní programy řízené
komisí označil Digital Europe, Horizon Europe, CEF, Creativ Europe. Dále zmínil
program na podporu digitálních reforem, který je zaměřen na technické poradenství,
které umožní kupříkladu čerpání ze zahraničních zkušeností. Ze strany Evropské komise
již byl vznesen dotaz na stav projektů v ČR v oblasti digitalizace. Financování
a propagace programů je jedním z hlavních cílů druhého pilíře dokumentu Česko
v digitální Evropě.
Úřad vlády přednese na příštím jednání předsednictva RVIS komplexní zprávu
a představu, jakým způsobem do dané problematiky zapojit Radu či další resorty.
V každém případě bude informovat o aktuálních posunech v jednáních, podstatné v
rámci celé ČR bude neopomíjet oblast digitalizace. Dle Ing. Felixe je v tuto chvíli možné
začít připravovat projekty před jejich spuštěním.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace o investicích v rámci programu Digital
Europe.
6.2 Propagace nových služeb
Ing. Marčan v reakci na aktuální spouštění nových on-line sdílených služeb pro občana
doporučil v počátku připravit plán kompletní propagace, aby bylo po schválení
dokumentů Digitální Česko docíleno zvýšení publicity. Měly by být maximálně využity
konference a další akce plánované do konce roku 2018. Ing. Marčan nabídl přímou
spolupráci.
Ing. Dzurilla doplnil, že již byla započata jednání pro konferenci v Mikulově, kde bude
primárně představen Portál občana a prezentace vývoje v rámci Digitálního Česka.
Předsednictvo RVIS bude o plánované koncepci prezentace s předstihem informováno.
Pozornost bude věnována i dalším plánovaným konferencím. Nápadem pro budoucnost
je i konference, která poskytne dodavatelům prostor pro představení kompletní nabídky
inovací se zaměřením na eGovernment.

7. Závěr
Ing. Dzurilla poděkoval všem za účast, navrhl předběžný termín příštího zasedání na 27.
července 2018 od 9:30 hodin a ukončil jednání.

