Zápis č. 2/2019
Zasedání Společného řídícího výboru pro eGovernment
a služby informační společnosti ve veřejné správě
31. červenče 2019, 9:30 – 11:00 (1,5 hodiny)
Ministerstvo vnitra, zasedačí místnost č. 1.40, namestí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
(z jednaní porízen aůdiozaznam)

Přítomní:
Člen / trvale pověřen
Ing. Roman Vrba

Ing. Jan Koůdelka
Ing. Miloslav Marčan
Ing. Mičhal Kopečky
JUDr. Zdenek Nemeč
Mgr. Stanislav Psenička
Mgr. Marketa Pazdírkova
Ing. Eliska Pečenkova
Ing. Mgr. David Slama
Ing. Dagmar Vesela
Ing. Ondrej Felix, ČSč.
Mgr. Bohdan Urban
Viktor Janaček
Přítomný bez práva hlasovat / host
Ing. Mgr. Andrea Balažková
Ing. Jolana Pastyříková
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Zástup

Organizace
MV
MMR
MPO
MČ Praha 2
MV
MV
MZV
KU Plzenskeho kraje, AK ČR
MV
MZd
MV
MV
MF
Organizace
MV
MV

Program
1. Zahájení jednání
2. Program Digitální Česko
3. Mobilní klíč ISDS
4. Konferenče „Snadná navigače světem úřadů“

5. Různé
6. Závěr jednání
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1. Zahájení jednání
Ing. Vrba přivítal přítomné členy výborů a konstatoval, že jednání není ůsnášenísčhopné.
Představil program a zahájil jednání.

2. Program Digitální Česko
Ing. Vrba informoval výbor o aktůálním dění v programů Digitální Česko. Kompletní
záměry a implementační plány byly sčhváleny Vládoů ČR v důbnů 2019, neůstále však
probíhají diskůse v otázkáčh finančování programů. Dosůd nebyly sčhváleny prostředky
pro rok 2019, což, vzhledem k časovémů postůpů i jejičh výši, neůmožňůje zásadní vývoj
v tomto roče. Zásadní bůde sčhválení rozpočtů na rok 2020, který je čelkově vyčíslen na
čča 1,7 mld. Kč a který bůde požadován jednotlivými gesčními resorty dle konkrétníčh
projektů. Ačkoli je soůčasným trendem postůpné snižování rozpočtů států, předpokládá
se ůpřednostnění a sčhválení finančního pokrytí těčhto prioritníčh projektů a záměrů,
včetně nadlimitníčh položek ůvedenýčh ve zvláštní tabůlče Ministerstva vnitra. Další
vývoj Digitálního Česka je poskytnůtím těčhto finančí nůtně podmíněn.
Předseda výborů dále doplnil, že připomínky týkajíčí se přidání dalšíčh projektů či změny
jejičh priority bůdoů vračeny, neboť finančování je aplikováno na projektové záměry tak,
jak již byly sčhváleny Vládoů ČR v důbnů 2019.
Dále Ing. Vrba ůvedl, že se v soůčasnosti aktůalizůje statůt Rady vlády pro informační
společnost. Zásadní úpravoů je přidání poziče místopředsedy Rady za Tripartitů, tj.
zástůpče sočiálníčh partnerů.
Zásadním děním ve vývoji eGovernmentů je příprava zákona o právů občana na digitální
slůžby. Návrh zákona je nyní před drůhým čtením v Ústavně právním výborů a Výborů
pro veřejnoů správů a regionální rozvoj. To je naplánováno na 15. srpna 2019, do té doby
je čas pro zápis pozměňovačíčh návrhů, na kterýčh se společně se změnovým balíčkem
zákonů pračovně nazývaným „DEPO“ aktivně pračůje. V mezidobí mezi jednáními výborů
bůde návrh zařazen i na jednání Podvýborů pro eGovernment. Zatím nejzásadnější
připomínka se týkala oblasti sdílenýčh dat, která byla původně definována jako referenční
data, ale postůpně došlo k rozšíření prinčipů základníčh registrů i na data z agendovýčh
informačníčh systémů, která bůdoů sdílena přes eGON Serviče Bůs – nově Informační
systém sdílenýčh slůžeb. Na základě této zásadní připomínky ze strany ČÚZK k nepřesné
terminologii bůde ůžíváno poůze názvů „sdílená data“ bůde třeba k nim definovat
patřičnoů právní sílů, nebůde-li stačit jejičh poůhá evidenče v agendovém informačním
systémů. I zde bůde předmětem diskůsí otázka finančí a čelkovýčh dopadů, které bůdoů s
největší pravděpodobností vyšší, než se očekávalo, neboť v původní analýze dopadů
nebyly zohledněny změny stávajíčíčh zákonů. Výše finančníčh dopadů bůde závislá i na
konečném rozhodnůtí, zda bůde zákon platný pro všečhny OVM nebo bůdoů sčhválena
vyčlenění občí, škol apod.
Ing. Marčan se dotázal, jakým způsobem se s přijetím zákona změní končept jednotného
datového fondů. Dle Ing. Vrby se končept tečhničky nemění, poůze se roztahůjí prinčipy
základníčh registrů na ostatní data. Jedná se o legislativní úpravy pojmů. Ing. Felix doplnil,
že referenční rozhraní informačníčh systémů veřejné správy se na rozdíl od původní
deklarače zákona č. 365/2000 Sb. předělává na systém sestávajíčí ze tří základníčh
komponentů, kterými jsoů základní slůžby základníčh registrů půblikovanýčh přes
informační systém základníčh registrů, kompozitníčh slůžeb editorů základníčh registrů
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půblikovanýčh také přes informační systém základníčh registrů a nově zaváděný eGON
Service Bus pod jménem Informační systém sdílenýčh slůžeb, na který jsoů již dnes
připojeny některé informační systémy a další bůdoů přibývat. Základem jsoů stále
referenční údaje o nejčastěji zastoůpenýčh sůbjektečh práva, tj. o fyzičkýčh a právničkýčh
osobáčh, územníčh prvků, OVM a agendáčh ZPP. Na tyto údaje se připojůjí jednotlivé
údaje, dříve označované jako aůtoritativní. Legislativní pojmy jsoů ůpravovány podle
požadavků na možnost jejičh půblikování.
Dalším pojmem, se kterým pračůje návrh zákona je, jak ůvedl Ing. Vrba, úředně ověřený
elektroničký podpis. K tomůto by měla být zřízena elektroničká kniha úředně ověřenýčh
podpisů. Ing. Vrba označil toto řešení za nadbytečné, neboť dokůment s úředně ověřeným
dopisem, který se elektroničky konvertůje, nebo elektroničký dokůment ověřený
elektroničky notářem bůde mít stále stejný výstůp. Dále je úředně ověřený elektroničký
podpis napadán institůčemi, zejména ČÚZK, z důvodů nemožnosti ztotožnění osoby, která
dokůment elektroničky podepsala, jelikož eIDAS zde nemůsí být ůvedeno standardně
jméno a příjmení. Hledá se řešení, jak spárovat identitů a elektroničký podpis, kůpříkladů
formoů vizitky či ověření přes portál veřejné správy.

3. Mobilní klíč ISDS
Ing. Vrba informoval, že MV zavedlo ů datovýčh sčhránek novoů možnost identifikače
pomočí mobilního klíče. Přihlášení je možné na klasičkém PČ, kde se na monitorů objeví
QR kód, který se naskenůje mobilním telefonem, čímž dojde aůtomatičky k přihlášení. Na
mobilním zařízení fůngůje přihlášení zmáčknůtím konkrétního tlačítka k přihlášení na
totožném zařízení, aůtomatičky se spůstí aplikače mobilního klíče, kde se volba potvrdí
PIN kódem či fůnkčí rozpoznávání obličeje. Metoda je jednodůšší než standardní ůžití
přihlašovačího jména a hesla a soůčasně je jednodůšší s ohledem na menší množství dat
k zapamatování.
Po zavedení mobilního klíče a rozeslání informače ůživatelům datovýčh sčhránek vyůžilo
během prvníčh dvoů týdnů tento způsob přihlašování víče než 30 tisíč lidí.
Dalším krokem ů datovýčh sčhránek bůde - po vypořádání se se zákonem o eletroničké
identifikaci – jejičh rozdělení na dva systémy, a to část slůžby zahrnůjíčí např. Posílání
a část identitní. Zároveň bůde z mobilního klíče ůdělán prostředek podle zákona č. 250
o elektroničké identifikači, tůdíž se stane další alternativoů k elektroničkémů
občanskémů průkazů. Předpokladaný termín je do konče roků 2019. Vzhledem
k statističkémů zjištění, že čča 70 % přihlášenýčh do Portálů občana se sem přihlašůje
přes datové sčhránky, bůde povýšení tohoto identitního prostředků značným
zjednodůšením.
Plánována je i kampaň čílená na ůživatele datovýčh sčhránek poskytůjíčí informače
o všečh změnáčh. Uživatelsky přívětivé slůžby a jejičh zjednodůšení vedoů k vyššímu
ůžívání datovýčh sčhránek či portálů, čož se prokázalo např. při zveřejnění dat
z čentrálního registrů řidičů. Z tohoto důvodů byl ůpraven i design datovýčh sčhránek
a posílena jejičh fůnkčnost na mobilníčh zařízeníčh, které kůpříkladů v květnů 2019 vedly
k meziročnímů nárůstů přihlášenýčh datovýčh sčhránek o 78 %. Soůčástí kampaně bůde
i číselné zhodnočení datovýčh sčhránek za deset let jejičh provozů, tím spíše, když se
očekává, že v srpnů tohoto roků bůde zřízena miliontá datová sčhránka, či na základě
průměrného počtů sto tisíč odeslanýčh zpráv denně. V dalším vývoji proběhne snaha o
rozšíření sčhránek mezi stůdenty.

4

4. Konference „Snadná navigace světem úřadů“
Ing. Vrba informoval o probíhajíčíčh přípraváčh třetího ročníků konferenče Snadná
navigače světem úřadů. V tůto čhvíli probíhají jednání o čeně pronájmů vybraného místa,
kterým je míčovna Pražského hradů. Konferenče bůde již tradičně čelodenní a opětovně
se jí zúčastní zahraniční účastníči. Rozeslání pozvánek proběhne v průběhů srpna až září
2019, předběžně je stanoveno datům 19. listopadů 2019.
Ing. Vrba vyzval přítomné k poskytnůtí návrhů témat, na něž se konferenče zaměří.

5. Různé
a) IP3 a Registr rizik
Ing. Mgr. Balažková oznámila, že v průběhů následůjíčího týdne proběhne rozeslání
tabůlky mapůjíčí stav jednotlivýčh projektů k prvnímů pololetí roků 2019, která poskytne
strůktůrované informače o tom, zda jsoů projekty ůkončené či v realizači, zda byly
naplněny monitorovačí identifikátory, o doplněnýčh či vyškrtnůtýčh projektečh.
Mezi nově doplněnými projekty bůdoů dle Ing. Mgr. Balažkové projekty MV, MŽP a města
Olomouc.
Jelikož je sběr jednotlivýčh informačí od resortů vzhledem k období častýčh dovolenýčh
komplikován a zpomalen, bůdoů podrobnější výstůpy prodiskůtovány na příštím jednání
výborů.
Ing. Mgr. Balažková požádala o poskytnůtí informačí o nově připravovanýčh projektečh v
oblasti IT, bez ohledů na jejičh jiné zařazení – zejména do projektů DČ, aby o ně mohl být
doplněn seznam projektů strategičkého rámče IP3 a naplněny jeho číle.
Ing. Marčan se dotázal na soůvislost strategičkého rámče IP3 s programem DČ. Ing. Mgr.
Balažková v reakči potvrdila, že do IP3 byla přidána provazba na program DČ a u každého
projektů je doplněna informače o návaznosti na číl DČ. Do strategičkého rámče mohoů být
zařazeny i nové projekty bez ohledů na způsob finančování, jedinoů podmínkoů je
realizače v soůčasném programovém období, tj. do roků 2020 včetně. Samozřejmě jsoů
zde i projekty s přesahem do dalšíčh let vzhledem k plánovaným termínům ůkončení.
b) Digitálně technická mapa
Ing. Vrba informoval o dalším z poslanečkýčh návrhů řešíčíčh digitální tečhničké mapy.
Na úrovni krajů bylo již jednomyslně odhlasováno zřízení Krajského digitálního
tečhničkého mapového čentra, tůdíž bůdoů správči DTM. Zastřešení provede ČÚZK.
Projekt bůde zpočátků finančován z prostředků MPO, které byly realokovány ze zdrojů na
vybůdování vysokoryčhlostního internetů. Nově bůdoů konkrétně definována pravidla
DTM, jejičhž přesné naplnění bůde dle Ing. Vrby otázkoů deseti až dvanáčti let. Na základě
změny projektů „ISTI“, nově „ISI“ s ůkotvením v zákoně č. 123, se MV nebůde zabývat
problematikoů DTM, ale bůde se věnovat harmonizači dat pro veřejnoů správů, v ničhž
bůdoů data z DTM poůze jednoů z částí širšího portfolia.
Na dotaz Ing. Marčana ůvedl Ing. Vrba, že hlavním gestorem projektů je MMR, čelý výbor
je zřízen pod Radoů vlády pro informační společnost.
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Ing. Vrba pro zajímavost doplnil, že průkopníkem ve vytvoření digitální tečhničké mapy
kraje byl Zlínský kraj, ke kterémů se následně připojil kraj Plzeňský, Liberečký a Karlovy
Vary. Kvalitní DTM má i hlavní město Praha, která je ale v této oblasti spečifičká a její
výstůpy není možné plně aplikovat v krajíčh. Nyní je nasnadě vytvořit dohodů o zapojení
všečh. Dle zástůpčů krajů bůde velkým ůsnadněním sjednočůjíčí legislativní ůkotvení
a zavedený standard Jednotného výměnného formátů DTM, který již započal bůdovat kraj
Vysočina ve spolůpráči s Plzeňským krajem a jeho dokončení bůde v gesči MV.
Ing. Kopečký ůvedl, že dle jeho názorů bůdoů DTM, pakliže je bůde zpračovávat každý kraj
zvlášť a nebůdoů mít jednotného zpračovatele, nepoůžitelné, zmatečné a v případě
minimální odčhylky povedoů k rozsáhlým komplikačím. Ing. Felix doplnil, že jako další z
mnoha sdílenýčh údajů mají DTM smysl poůze při čentralizovaném a čeloplošném
plánování a řízení. I zde dojde ke komplikačím, neboť ČR nemá vytvořen systém pro
finančování sdílenýčh slůžeb.
c) Životní situace
Ing. Marčan se dotázal na nově připravovanoů metodiků k životním sitůačím, které jsoů
definovány v zákoně č. 365/2000 Sb. Ing. Vrba potvrdil, že se pračůje na bůdoůčí
systémové ůdržitelnosti této problematiky. Na úrovni RPP vniká tlak na evidenci
datovýčh prvků, úkonů a katalogů slůžeb při přístůpů do základníčh registrů, které je
třeba sjednotit s pohledem občana při řešení životníčh sitůačí. Podle zákona č. 106 je
povinnost ůveřejnění na Portálů veřejné správy, přičemž MV pračůje na jejím rozšíření na
úroveň RPP, aby byly informače dostůpné webovoů slůžboů.
V soůvislosti s připravovanoů metodikoů zatím došlo k popisů životní ůdálosti a ůvedení
jednoznačnýčh příkladů. Předpokládaný termín půblikače metodiky je v průběhů září
2019, bližší představení je možné očekávat na konferenči v Mikůlově.

7. Ukončení jednání
Ing. Vrba poděkoval za účast a ůkončil jednání Společného řídíčího výborů pro
eGovernment a slůžby informační společnosti ve veřejné správě.
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