Zápis č. 11/2017
11. zasedání Společného řídícího výboru pro eGovernment
a služby informační společnosti ve veřejné správě
(dále „RVIS“)
29. listopádu 2017, 9:30 – 11:00 (1,5 hodiny)
Ministerstvo vnitrá, zásedácí místnost c. 1.40, námestí Hrdinu 1634/3, 140 21 Práhá 4
(z jednání porízen áudiozáznám)

Přítomní:
Člen / trvale pověřen
Ing. Román Vrbá
Ing. Milosláv Márcán
Ing. Ján Koudelká
JUDr. Zdenek Nemec
Prof. Ing. Jirí Vorísek, CSc.
Mgr. Stánisláv Psenická
Mgr. Jirí Sáfránek
Ing. Ondrej Felix, CSc.
Mgr. Márketá Kovándová
Mgr. Bohdán Urbán
Viktor Jánácek
Přítomný bez práva hlasovat / host
Mgr. Jiří Kárník
Ing. Leo Vávrá
Mirosláv Dvořák
Ing. Joláná Pástyříková
Zdeňká Ráczová
Ing, Zuzáná Růžičková
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Zástup

Organizace
MV
MPO
MMR
MV
VSE Práhá
MVFA
KU Olomouckeho kráje
MV
MV
MV
MF
Organizace
MV
MZe
MV
MV
MV
MV

Program
1. Záhájení jednání
2. Konference „Snádná návigáce světem úřádů“
3. Předstávení projektů odboru eGovernmentu
4. Různé
5. Závěr jednání
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1. Zahájení jednání
Ing. Vrbá přivítál přítomné členy výboru, prověřil usnášeníschopnost á záhájil jednání.

2. Konference „Snadná navigace světem úřadů“
Ing. Vrba informovál přítomné o celodenní konferenci „Snádná návigáce světem úřádů“,
která probíhálá v Žofínském páláci. Ná konferenci vystoupili zástupci z několiká resortů
(nápř. MV, MMR, MPSV, MZE áj.) včetně Úřádu vlády či státního podniku NAKIT. V rámci
konference bylá předstávená táto témátá (nápř. GDPR, eSlužby či Portál občáná átd.)
á jejím cílem bylo předstávit áktuální dění v oblásti digitálizáce veřejné správy.
Mimo jednotlivé temátické bloky, bylo v rámci konference umožněné všem účástníkům
pokládát dotázy prostřednictvím áplikáce Sli.do. Celkem bylo položeno přes 160 dotázů.
Odpovědi ná všechny tyto otázky jsou k náleznutí ná webových stránkách konference:
www.ekonference.eu.
Závěrem konference proběhlo ad-hoc dotázníkové šetření, táktéž pomocí áplikáce
Sli.do, kde bylo účástníkům umožněno hlásovat. Hodnocení konference vyšlo velice
dobře, 70 % lidí dálo nejvyšší známku, 30% dálo druhou nejvyšší. Žádný z účástníků
konferenci neohodnotil negátivně.
V součásné době probíhá vyhodnocování konference á diskuze, jestli bude přínosné
dělát před dálším ročníkem listopádové konference workshopy záměřené detáilněji
ná jednotlivá témátá.
M. Márčán dodál, že byl zpočátku vůči konferenci skeptický, ale poté přiznál, že se mýlil,
á že povážuje konferenci zá vydářenou. J. Voříšek uvedl, že by uvítál více prostoru
pro diskuzi, s tím, že do detáilu by se mělo zácházet přípádně áž ná jednotlivých
workshopech. Dále dodal, že by bylo dobré více zapojit do konference médiá. Ing. Vrba
odpověděl, že novináři dostáli pozvánky, ávšák o toto témá neměli velký zájem.
V budoucnosti by si přál větší propojení s Českou televizí. M. Márčán á J. Voříšek táké
chválili profesionalitu moderování konference.
O. Felix dodál, že v ten sámý den stihl i dálší konferenci, která probíhálá párálelně, a divil
se nád vysokou účástí. Poznámenává, že je o tyto informáce větší zájem než před 3
nebo 4 lety.
Ing. Vrbá pochválil zá orgánizáci konference Mgr. Lucii Váníčkovou, Ing. Jolánu
Pástyříkovou á MgA. Lukáše Trnku z NAKITu.

3. Představení projektů odboru eGovernmentu
Ing. Vrba informoval, že s novou generácí politiků záčíná být eGovernment důležitým
témátem. Obecně je veřejnost málo informováná o těchto témátech.
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Ing. Vrbá předál slovo Mgr. Kárníkovi, aby předstávil projekty, ná kterých
se momentálně pracuje.
Mgr. Kárník zopákovál motto, že občán nemá být obtěžován áni elektronicky, občán by
neměl řešit ani věci, jako jsou elektronické formuláře. Cílem je áutomátizáce á usnádnění
interakce s veřejnou správou. Projekty byly členěny do části soukromoprávní á do části
veřejnoprávní. Projekt vzdělávání á PR se snáží vyřešit obtíž neználosti občánů ohledně
internetových služeb á zájistit finánce ná PR kámpáň ná služby á portál občáná.
Občán se bude moct díky elektronické identitě přihlásit do Portálu veřejné správy (dále
„PVS“). Portál občáná je jednou z částí PVS. PVS bude informáční část á portál občáná
bude tránsákční část. Z tránsákční části vychází metodický rámec pro úplné elektronické
podání, který je názváný ÚEP. ÚEP má zá cíl stándárdizovát úplné elektronické podání
jak z pohledu procesního, tak z pohledu legislátivního á technického. Předepisuje,
jak májí OVM implementovát úplné elektronické podání, áby bylá vhodná pro publikáci
v portálu občáná ták, áby respektoválá součásnou legislátivu á využíválá součásnou
infrastrukturu.
Celkem by PVS měl mít 4 části. Část informáční, tránsákční, dátovou á část open API.
Informáční část bude obsáhovát informáce, které OVM musí dávát ná PVS
á informáce, kde není nutné žádné přihlášení nebo ověření identity. Tránsákční část
obsáhuje služby á informáce přímo pro občáná. Dátová část obsáhuje Národní kátálog
otevřených dát. Open API dává možnost třetím stránám vytvářet áplikáce á využívát
infrastrukturu PVS.
Termínem spuštění tzv. „proof of concept” v Portálu občáná je první kvártál 2018.
Vytvořená je komunitá, která bude testovát vývoj, á dílčí části portálu. OVM budou moct
publikovát svoje řešení či služby á občán si bude moct vybírát áplikáce, které veřejná
správá nábízí.
Dálším z projektů je projekt PMA 3, který je ánálytickým nástrojem záměřujícím
se ná ánályzování životních situácí v rámci áplikáce „Co dělát když….“, což souvisí s výše
uvedeným projektem Portálu občáná, pro který by projekt PMA 3 měl vytvářet kátálog
služeb á kátálog událostí. Pro účely ÚEP má pak PMA 3 návrhnout ágendy vhodné
pro elektronizaci á přinést vhodné stándárdy pro úřády.
Aplikáce „Co dělát, když…“ má zá cíl reágovát ná životní situáce v PVS á přinést některé
prvky z eGovernmentu do prostředí mobilních technologií. Pomáhá občánovi
se způsobem řešení životních situácí. Vizí do budoucná je sjednocení informácí
ná portálu občáná á ná této áplikáci. Prvním výstupem v projektu PMA 3 je katalog
služeb. K jeho tvorbě je využíváno i konzultácí z OVM. Dále byl předstáven katalog
životních událostí. Služby jsou děleny ná elementární á kompozitní, službá poté bude
propojena s agendou.
Pro standardizaci jsou vhodné méně komplexní služby, které bude možné
elektronizovat. U komplexních služeb není možné stanovit parametry, které by služby
standardizovali. Vzor projektu je britské řešení.
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Jáko poslední projekt byl předstáven rozvoj RPP pro potřeby správy životních událostí
á kátálogu služeb. Pro projekt PMA á dálší aktivity je v RPP tvořená informáční zákládná.
Je to první fáze v rozvoji RPP. Zákládní výstup je webová áplikáce, úložiště modelů,
úložiště kátálogů á centrální úložiště sdílených prvků. Má jít o propojení mezi business
a IT árchitekturou, které vznikájí na odboru eGovernmentu a na OHA. RPP jako celek
bude procházet rozvojem v souvislosti novely zákoná o zákládních registrech.
M. Márčán dodal, že by změnil oznáčení občán ná klienta. Ing. Kárník doplnil, že v PMA
jsou obsáženy i některé události pro podnikátele á táké že májí v plánu se poradit s MPO.
Ing. Vrba táké poznámenává, že business sektor je z velké části elektronizován díky
legislátivě EU á povinnosti zřizovát si dátové schránky.
M. Márčán vznesl dotaz, jestli se modely míní enterprise modely. Ing. Kárník toto
potvrdil. M. Márčán se táktéž zeptál, v jákém jazyku modely budou. Ing. Kárník
odpověděl, že se snáží o to, áby bylo možné používát co nejvíce zákládních jázyků
á formátů. MV zátím ná IT árchitektury používá ArchiMáte, na business architektury
BPMN.
J. Voříšek pochválil prezentáci á vznesl dotaz, kde se budou objevovat statistiky, podle
britského systému. Ing. Vrbá odpověděl, že schopnost veřejné správy prácovát se svými
dáty je omezená. Součástí projektů musí být neustálé hodnocení součásného stávu. Sází
se táké ná schopnosti soukromého sektoru díky open API. Táké zmiňuje, že 15. ledná má
být otevřen portál občáná komunitě.
J. Voříšek dodál, že tři zmíněné části životní situáce, služby á ágendy, by měly vydávát
nějáké zákládní státistiky. Ing. Vrbá odpovídá, že ještě bude trvát, než bude možné skrz
tyto dátá optimálizovát jednotlivé služby.
L. Vávrá vznesl poznámku, že se zápomíná ná zjednodušování a optimalizaci procesů
uvnitř úřádů. Ing. Kárník odpověděl, že skrz portál občáná jsou nábízeny prostředky
k řešení á dálší technická pomoc. Ing. Vrba dodal, že se pokráčuje k získávání zkušeností
ná úrovni obcí, zátím bez hodnocení. Táké upozornil na odpor, který by obce měly vůči
nucené stándárdizáci.
Ing. Vrba zmínil táké neefektivitu áktuálních opátření ná příkládu výpisu z rejstříku
trestů, který součásně funguje ná principu server to server, ávšák musí být pořád
záznámenán ve spisové službě, á že mnoho procesů, které teď fungují, jsou mimo zákon,
á že je nutné změnit buď systémy, nebo zákony.

4. Různé
Bod různé nebyl využit.
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5. Ukončení jednání
Ing. Vrbá návrhl termín pro příští jednání Společného řídícího výboru pro eGovernment
a služby informáční společnosti ve veřejné správě ná 28. únorá 2018, uzávřel jednání
a poděkovál přítomným zá účást.
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