Co děláme pro lepší
eGovernment

Legislativa – bez ní to nepůjde
Klíčové kroky v legislativním prostoru:
- Novela zákona o základních registrech
- Zákon o službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce
- Novela zákona o informačních systémech VS
- Novela zákona o občanských průkazech
- Návrh zákona o elektronické identifikaci

Novela zákona o základních registrech
•

první koncepční novela od spuštění základních registrů

•

zohlednění praktických zkušeností získaných během tříletého provozování
základních registrů

•

vytvoření Rejstříku orgánů veřejné moci

•

umožnění využívání údajů ze základních registrů i jiným subjektům než orgánům
veřejné moci, pokud tak stanoví jiný právní předpis

•

současně vstupuje v platnost novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů - sjednocení definic orgánů veřejné
moci
datum nabytí účinnosti zákona je 1. ledna 2017 (některá ustanovení týkající se
zejména registru obyvatel k 1. červenci 2016)

•

Novela zákona o informačních
systémech veřejné správy
• předkládán na základě usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2015 č.
889 navazující na Strategii rozvoje ICT služeb veřejné správy
• upravuje pravidla pro řízení, ekonomickou efektivitu, bezpečnost a
funkční vlastnosti informačních systémů veřejné správy
• upravuje koordinační úlohu MV oblasti dlouhodobého řízení
informačních systémů veřejné správy prostřednictvím vytváření
informační koncepce České republiky schvalované vládou
• 14. září proběhlo první čtení, nyní projednáváno ve výborech

Zákon o službách vytvářejících důvěru
pro elektronické transakce
• adaptace právního řádu České republiky na část nařízení eIDAS, která se týká
služeb vytvářejících důvěru (např. kvalifikované podpisy, pečetě, časová razítka)

• pravidla pro vnitrostátní podepisování, pečetění, opatřování el. čas. Razítkem
• stanovení Ministerstva vnitra jako orgánu dohledu
• stanoveny jednotící pravidla pro poskytování informací povinnými subjekty
ve formě otevřených dat
• datum nabytí účinnosti je 19. září 2016

Novela zákona o občanských
průkazech
• celoplošné vydávání občanských průkazů se strojově čitelnými údaji
a s kontaktním elektronickým čipem, bez správního poplatku
• obsahem každého eOP bude identifikační certifikát
• 19. října 2016 proběhlo 1. čtení, nyní projednáváno ve výborech

• předpokládané datum nabytí účinnost 1. dnem 12. kalendářního
měsíce po vyhlášení

Návrh zákona o elektronické
identifikaci
• reakce na část nařízení eIDAS v oblasti elektronické
identifikace, které nabyde účinnosti od 29. září 2018
• hlavním cílem je položit základy státem garantované
identity osob prokazované elektronicky a co nejvíce využít
údaje stávajících informačních systémů veřejné správy,
především systému základních registrů
• národní bod pro identifikaci a autentizaci (správce SZR)
• návrh počítá s federovaným systémem poskytovatelů
elektronických identit
• předpokládané datum nabytí účinnosti je 1. ledna 2018

Provázanost legislativních prací
•
1.
2.
3.
4.

koncepční činnost – provázání právních předpisů
posílená koordinační role Ministerstva vnitra – posuzování projektů a investičních
záměrů odborem Hlavního architekta eGovernmentu, vytvoření informační
koncepce České republiky schvalované vládou (na 5 let)
zákon o službách vytvářejících důvěru – sjednocení pravidel pro vnitrostátní
podepisování, pečetění, opatřování el. čas. razítkem
novela zákona o občanských průkazech a zákon o elektronické identifikaci –
mnoho služeb, které jsou nevyužitelné z důvodu neexistence jednotného
prostředku pro zaručenou elektronickou identifikaci
novela zákona o občanských průkazech – modernizace – občanský průkaz se
strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a integrovaným
identifikačním certifikátem

Filozofie nového Governmentu
• Základem jeden portál s osobním prostorem
• Řešení životních situací jako reakce na životní událost
• Úplné elektronické podání dle platných zákonů a sledování stavu podání
• To vše na základě plné znalosti procesů vybraných agend a standardizaci a
automatizace některých z nich
• Přesun z internetových prohlížečů k mobilním aplikacím
• Sdílení dat mezi jednotlivými resorty (úřady)

Co proto děláme
•
•
•
•
•

Personalizace služeb
Dokončení nezbytného legislativního rámce
Zjednodušení a automatizace procesů
Metodika úplného elektronického podání
Vše v chytrém telefonu je trend

Nový eGovernment - graficky
Nový portál a Mobilní aplikace
Osobní
přihlášení

Životní
situace

Elektronický
formulář

Znalost procesů
Legislativa

Úplné
elektronické
podání

Vyřízení
podání

Časový rámec
•
•
•
•

Metodika ÚEP verze I. - I.Q/2017
Legislativa III.Q/2017
Představení nové PVS – ISSS 2017
Projekt nové PVS I – personalizovaná část
III.Q/2017
• Projekt nová PVS II – komplexní předělaní
IV.Q/2018
• Projekt ÚEP IV.Q/2018

Marketing a vzdělávání
• Aktivní spolupráce v rámci i202020
• Propagace a informovanost o dostupných
službách a možnostech eGovernmentu
•

Projekt Vzdělávání a PR v eGovernmentu – propagace
služeb, vzdělávání úředníků v nových službách a
možnostech eGovernmentu

Děkuji za pozornost

