Zápis č. 12/2015
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost

Datum konání: 9. července 2015, 13:00 – 14:30
Místo konání: Kancelář NMV ICT JUDr. Jaroslava Strouhala
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4

Přítomní:
Člen
JUDr. Jaroslav Strouhal
Ing. Miloslav Marčan
Ing. Božena Zdeňková
JUDr. Jan Blecha
David Šetina
Mgr. Bc. et Bc. Robert
Baxa
Mgr. Bohdan Urban
Ing. Ondřej Felix, CSc.
Mgr. Lucie Novotná
Ing. Helena Duffková

Instituce
MV
MPO
MF
MMR
MZe
MPSV

Funkce
předseda RVIS
v. z. místopředseda
v. z. místopředseda
místopředseda
místopředseda
člen P RVIS

MV
MV
MV
MV

tajemník RVIS
Digitální
Sekretariát RVIS
Sekretariát RVIS

Program:

1. Zahájení jednání
2. Prioritizace projektů
3. Úplné elektronické podání
4. Informace k projednávaným materiálům pracovní skupinou JŘBU
5. Různé
6. Závěr

Sekretariát Rady vlády pro informační společnost

Průběh zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační společnost
dne 9. července 2015
1.

Zahájení jednání

Předseda Rady vlády ro informační společnost přivítal všechny přítomné a prohlásil
jednání za usnášeníschopné.

2.

Prioritizace projektů a Úplné elektronické podání

Digitální šampion Ondřej Felix podal informaci týkající se úplného elektronického
podání, které se hlásí k základním principům elektronické identity Evropské Unie.
Zmínil, že projektový okruh urč ený pro realizaci ú plné ho elektronické ho podá nı́,
je inovativnı́ zejmé na k obč anů m, př edstavuje praktické naplně nı́ hesla „obı́hajı́ data,
ne obč ané “. Realizacı́centrá lnı́ho samoobsluž né ho mı́sta vznikne plnohodnotný portá l
subjektu prá va (fyzický ch a prá vnický ch osob), př ı́stupný pod jednotnou elektronickou
identitou subjektu. Portá l poskytuje služ by: Moje Data, Moje Formulá ř e, Moje Datové
schrá nky, Moje Podá nı́, Mů j archiv. Prostř ednictvı́m centrá lnı́ho samoobsluž né ho mı́sta
bude mož né realizovat tzv. prvoinstanč nı́ú plné elektronické podá nı́pro vybrané agendy,
sledovat prů bě h vyř izová nı́ú konu a doplň ovat dalš ı́data v prů bě hu vyř izová nı́ú konu.
Okruh navı́c umož nı́naplnit pož adavky uvedené v Chartě e-JKM a v platné legislativě .
Dále představil názor na stav elektronického podání na základě svého průzkumu.
Spatřuje slabinu v problematickém zacházení s inteligentními formuláři, na základě
průzkumu provedeného v Praze, Kladně a Mělníku dospěl k závěrům, že elektronické
podání v reálné činnosti jednotlivých orgánů příliš nefunguje, každé město má jiný
postup i jiný typ formuláře, ale vše de facto stále probíhá v listinné podobě.
Současným cílem je dostat do provozu 4 sdílitelné komponenty pro elektronické podání:
1. Elektronické formuláře
- Nutné vytvoření společných standardů např. Poskytovatel služby odpovídá
za přijetí podání, zpracování odpovědi na podání ve formě rozhodnutí
nebo autorizovaného výpisu a jeho věcnou správnost
2. Elektronická identita
- Klientů Veřejné správy
- Úředníků Veřejné správy
3. Propojený datový fond jako datový zdroj předvyplňování formulářů
- Zdroj údajů pro předvyplňování formulářů a poskytování údajů
pro rozhodnutí/autorizovaný výpis o subjektech/objektech údajů
4. Elektronické podání
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-

Důvěryhodná cesta, kterou lze učinit elektronické podání a obdržet výsledek ve formě rozhodnutí/autorizovaného výpisu/datové zprávy
a. Přímým vložením autentizovaného uživatele do portálu
b. Formou datové zprávy přes datové schránky
c. Jako elektronicky podepsaný dokument doručený e-mailem
d. Asistovaně přes úředníka na CzechPointu

Pan Felix vyzval jednotlivé členy ke spolupráci, zejména v oblasti koordinace celkového
řešení, federace sdílených služeb, standardů sdílených služeb a spolupráce mezi rezorty.
Informoval členy, že budou kontaktováni řešiteli a požádal je o případnou spolupráci.
Následuje diskuse na dané téma. Zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí,
Mgr. Baxa souhlasí s jednotlivými projektovými plány, které jsou vhodně nastaveny
na plánované změny. Zdůraznil potřebu sladění legislativy s plánovanými změnami,
s čímž souhlasí i zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Marčan. Podle digitálního šampiona je klíčové stanovit vhodně obsah výzvy na úplné elektronické podání.
Seznámil předsednictvo RVIS s informacemi k financování jednotlivých projektů.
Předseda Strouhal vyzval jednotlivé členy k navržení agend za každý rezort, jež
se tématu úplného elektronického podání týkají. Na jejich základě bude provedena
modelace. Následně se RVIS dohodlo na zaslání dotazu na MMR ve věci možné
legislativní úpravy touto agendou.
Digitální šampion dále informoval, že v současnosti přichází jednotlivé připomínky
z meziresortů. Zásadním cílem je zhodnocení alokací do jednotlivých výzev a přijatelnost
projektů, ne zcela přesný harmonogram realizace a alokace finančních prostředků.

3.
Informace k projednávaným materiálům pracovní skupinou
JŘBU
Byly podány informace o předložených zakázkách. Pracovní skupina projednala dvě
zakázky, přičemž první byla předložena Ministerstva obrany s názvem Udržení plánovacího a řídicího systému letectva Mission support systém od Ministerstva obrany.
Druhým předkladatelem bylo Ministerstvo dopravy s názvem „Zajištění provozu
a rozvoje Centrálního registru vozidel po přechodné období“.
V souvislosti s projednáváním materiálu JŘBU se předseda RVIS obrátil na zástupce
z Ministerstva pro místní rozvoj, JUDr. Blechu, s dotazem ohledně Usnesení vlády č. 246
z roku 2013 a požádal ho o podání informace o aktuálním stavu celého usnesené
a zejména o rozšíření činnosti pracovní skupiny JŘBU v tomto předpise.
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4.

Různé

Mgr. Novotná požádala o opětovné hlasování k předloženému materiálu pí. Menšíkové
(ŘO IROP), k němuž proběhlé hlasování na posledním zasedání RVIS bylo nulitní.
P.Urban přiblížil materiál. Byl projednáván na posledním zasedání RVIS, kdy byli jednotliví členové předsednictva vyzváni k vyjádření, které bohužel nebylo všemi poskytnuto.
Přijaté usnesení: Návrh usnesení byl přijat.

6. Závěr
Termín příštího zasedání byl stanoven na 17. srpna 2015 od 12 hodin.
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