Zápis č. 13/2018
13. zasedání Společného řídícího výboru pro eGovernment
a služby informační společnosti ve veřejné správě
(dále „RVIS“)
30. května 2018, 9:30 – 11:00 (1,5 hodiny)
Ministerstvo vnitra, zasedací místnost č. 1.40, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
(z jednání pořízen audiozáznam)

Přítomní:
Člen / trvale pověřen
Ing. Štěpánka Cvejnová
Mgr. Markéta Kovandová
Ing. Jan Koudelka
Ing. Miloslav Marčan
Ing. Michal Kopecký
Ing. Josef Bartoněk
Mgr. Stanislav Pšenička
Ing. Eliška Pečenková
Mgr. Jan Beneš
Mgr. Andrea Barešová
Ing. Roman Sekanina
Ing. Mgr. David Sláma
Ing. Roman Vrba
Ing. Ondřej Felix, CSc.
Ing. Josef Praks
Ing. Miroslav Tůma, Ph.D
Viktor Janáček
JUDr. Zdeněk Němec
Ing. Mgr. Andrea Balažková
Přítomný bez práva hlasovat / host
Markéta Račoková
Ing. Jiří Borej
Ing. Zuzana Růžičková
Ing. Pavel Poledna
Jakub Šlechta
Ing. Jolana Pastyříková
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Zástup

Mgr. Monika Stiebitzová

Organizace
MV
MV
MMR
MPO
MČ Praha 2
SMS ČR
MV
AK ČR
MZV
ČP
MV
MV
MV
MV
MK
MV
MF
MV
MV
Organizace
MZV
MZ
MV
MV
MV
MV

Program
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1.

Zahájení jednání

2.

Evaluační zpráva IP3

3.

Změny k 1. červenci 2018 - eIdentita

4.

Digitální Česko

5.

Jihokorejská delegace

6.

Různé

7.

Závěr jednání

1. Zahájení jednání
Ing. Vrba přivítal přítomné členy výboru a konstatoval, že jednání je usnášeníschopné.
Představil program a předal slovo paní Mgr. Ing. Balažkové, aby představila Evaluační
zprávu IP3.

2. Evaluační zpráva IP3
Mgr. Ing. Balažková informovala o současném stavu Evaluační zprávy IP3. Shrnula,
že nynějším cílem bylo zjistit stav plnění cílů a zda projekty obsažené v IP3 jsou
dostačující k naplnění cílů pro další období. Klíčové bylo zaúkolování garantů,
aby z hlediska své kvalifikace zjistili, zda projekty obsažené v IP3 skutečně navazují na
stanovené cíle a zda svým zaměřením odpovídají jednotlivým projektovým kartám. Bylo
zjištěno, že některé projekty mají svým záměrem přesah a naplňují i cíle jiných karet
projektových okruhů. Poznamenala také, že v některých projektových okruzích je jen
jeden projekt. Takové projekty jsou definovány jako projekty centrální a sami o sobě
dostačující k naplnění jednotlivých cílů projektového okruhu, a to např. elektronizace
odvětví eLegislativa, eSbírka. Dále uvedla, že řada projektů započne realizaci ještě v roce
2018. Evaluační zprávou IP3 bylo zhodnoceno, že jednotlivé cíle budou naplněny.

3. Změny k 1. červenci 2018 - eIdentita
Ing. Vrba informoval o několika zásadních změnách, které začnou platit 1. července
2018. Plošně se začnou vydávat elektronické občanské průkazy s čipem a dále také
expresní občanské průkazy i cestovní pasy do 24 hodin za poplatek. Občanský průkaz
za 1 000 korun a cestovní pas za 6 000 korun.
Mgr. Barešová se zeptala na dostupnost expresně vystavených dokladů.
Mgr. Stiebitzová uvedla, že požádat o tyto doklady půjde z jakéhokoliv úřadu ORP v ČR,
ale vyzvednutí bude možné pouze v pracovní době na pracovišti MVČR na adrese
Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 nebo na adrese nám. Hrdinů 1634/3, 140 21
Praha 4.
Ing. Vrba dále představil změny týkající se elektronické části. Informoval o tom,
že při převzetí elektronické občanky bude nutné zadání tří obdržených kódů. Tzv. BOK,
IOK a DOK. Zároveň poznamenal, že od 1. července 2018 nabývá účinnosti zákon
o elektronické identifikaci a začíná fungovat NIA. Nejpodstatnější změnou je, že NIA
definuje kvalifikovaného poskytovatele služby, což jsou v tomto případě úřady, které
elektronické služby poskytují. Zmínil také možnost vzniku dalších soukromoprávních
poskytovatelů identity, je nutné se zaregistrovat a splnit zákonné podmínky. eIdentita
nebude sloužit pouze ke vstupu do Portálu občana, přes NIA se půjde přihlašovat
do velkého množství portálů provozovaných veřejnou správou.
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Ing. Felix na základě dotazu vysvětlil, že NIA a zákon o elektronické identifikaci je
postavený na tom, že při přístupu ke službě se o identifikaci a autentizaci stará identitní
autorita ve spolupráci s poskytovateli identitních prostředků. Do jaké role si dodavatel
služby autorizuje takto identifikovaného uživatele je již jeho odpovědnost.
Ing. Vrba popsal a vysvětlil, že samotným přihlášením do Portálu občana je uživatel
jednoznačně identifikovaný. R. Vrba dále poznamenal, že současným cílem je legislativně
zajistit, aby první identifikace skrze přihlášení byla dostatečná i pro následovné podání.
Uvedl také, že transakční část PVS je postavená na identitě, a že v současnosti je
pro využívání všech funkcionalit nutností datová schránka. Informační systém datových
schránek je osvědčený a bude fungovat minimálně dalších 5 let.

4. Digitální Česko
Ing. Vrba poznamenal, že k informační koncepci se dopracovaly další dva dokumenty,
které budou tvořit program Digitální Česko. Koncepce definuje předběžné cíle, a to
online služby, rozvoj celkového prostředí, efektivně a centrálně koordinované ICT
veřejné správy, digitálně přívětivá legislativa a zvýšení kapacity kompetencí
zaměstnanců ve veřejné správě. Poté se však formulovaly další požadavky, v důsledku
čehož byla celá koncepce přepracována. Informační koncepce zůstala ve stejné podobě,
byly ale dopracovány další dokumenty s názvem Společnost 4.0 a Digitální Česko
v Evropě. Tyto dokumenty jsou již připraveny na zaslání do vnitroresortního
a mezirezortního připomínkového řízení, které bude zúžené zkrácené a sloučené.
Poznamenal, že celá záležitost je dostatečně prodiskutována na úrovni resortů,
náměstků a ředitelů. Statut RVIS bude také upravený, ale pro Společný řídící výbor se nic
nemění, bude nadále fungovat.
Ing. Borej uvedl, že dle něj se celá situace komplikuje na základě existence velkého
množství vládních usnesení. Ty jsou často velmi nesoudržné a vnáší
do problematiky zbytečné rozpory, nehledě na to, že často kolidují i se samotnými
vyhláškami či dokonce zákony. Ing. Vrba poznamenal, že mnohá témata budou zařazena
pod Digitální Česko, proto bude také potřeba mnohá usnesení revidovat.
Ing. Vrba uvedl, že v první fázi Digitálního Česka bude potřeba navýšení lidských zdrojů.
Z toho důvodu bylo předjednáno s ministerstvem financí poskytnutí finančních
prostředků na tyto zdroje.

5. Jihokorejská delegace
Ing. Vrba informoval přítomné o plánované návštěvě delegace Korejské republiky v čele
s jihokorejským ministrem vnitra. V rámci této návštěvy bude 16. července 2018
v budově MVČR na adrese Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, pořádat seminář
o eGovernmentu, jehož součástí je téma zadávání veřejných zakázek, big data apod.,
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a doporučil všem přítomným, aby se zúčastnili, jelikož dle jeho názoru Jižní Korea
je v oblasti digitalizace státní správy příklad hodný následování, nebo přinejmenším
inspirace. Pokud by kdokoliv měl zájem o účast, může se na seminář přihlásit
prostřednictvím sekretariátu RVIS. Bližší program semináře zatím stále není k dispozici.

6. Různé
Ing. Felix se přítomných zeptal, zdali obdrželi žádosti o omezení přístupu, o výmazu
osobních údajů a jiné podobné věci související s GDPR.
Ing. Marčan odpověděl, že na MPO dostali, respektive v rámci RŽP zpracovávali asi
třístránkový právní dokument.

7.

Závěr

Ing. Vrba uzavřel jednání a poděkoval přítomným za účast.
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