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1. Rozšiřování Národního architektonického plánu (NAP)
- k dispozici na archi.gov.cz, hypertextový provázaný systém, stovky HTML stránek, změny
navrhuje OHA a schvaluje plenární zasedání RVIS. Více dnes ve 13:15 v tomto sále na
přednášce Ing. Tomáše Šedivce z OHA.
2. Postup v oblasti Otevřených dat
- řádový nárůst počtu poskytovatelů OD v NKOD z 50 na 250, díky novým leg. povinnostem
z DEPO. Již 650 úředních desek bylo upraveno podle příslušné OFN, více v přednášce Ing.
Jakuba Maliny v úterý v 10:30 v přednáškovém sále nebo na data.gov.cz
3. Schvalování výdajů na ICT dle zákona 365/2000 a UV 86/2020
- za rok 2021 posouzeno 130 žádostí na tzv. určené ISVS dle zákona 365/2000 v hodnotě
11,1 mld. Kč.
- nedostatky u 81% z nich, vše upraveno a odsouhlaseno, v nutných případech uděleny
časově ohraničené výjimky. Součet odhadů ušetření fin. prostředků 1,5 mld. Kč
- potřebovali bychom mít pod kontrolou i proces kolaudace, to nám stále nefunguje

4. Posun v oblasti propojeného datového
fondu (PPDF)
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Aktuálně máme 32 kontextů (z mnoha stovek agend, tedy málo)
konkrétní seznam viz NAP https://archi.gov.cz/nap:kontext

Budu tlačit na
agendové správce aby
přidali v publikaci ze
svých agend

Státní

5. Elektronická identifikace
nově notifikované eID prostředky do EU

Soukromoprávní

eIDAS node

12ti prostředky je ČR na špičce
elektronické identifikace v EU

Celková čísla postupu v eID
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- Aktuálně máme 9,083 milionu prostředků v Národním identitním prostoru
- prostředky jsou rozprostřeny mezi 5,075 milionu držitelů – fyzických osob
- více než 1,291 milionu lidí se alespoň jednou svým prostředkem již přihlásilo
- elektronickou identifikaci tedy používá 25,4 % těch, kdo disponují nějakým prostředkem

Počet přihlášení v NIA
roste exponenciálou,
za 04/2022 bylo 1,4 milionu
přihlášení, za květen bude víc

Využití prostředků eID
(počty přihlášení celkem)
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Nejpoužívanější poskytovatelé
online služeb (SeP)
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2,87mil přihlášení
přes NIA ID 1,68 mil

2,82mil přihlášení
přes ČS a.s. 0,85 mil

2,77mil přihlášení
přes ČS a.s. 0,55 mil

čeká nás eIDAS2, něco nového
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3. června 2021 představen návrh nařízení EP a Rady, tzv. eIDAS Revision:
• vytvoření rámce pro Evropskou digitální identitu - tzv. peněženka pro evropskou
digitální identitu,

• cíl 1: zásadně zvýšit dostupnost elektronické identifikace,
• cíl 2: kromě veřejnoprávních služeb přinést plošnou podporu soukromoprávních
služeb a to harmonizovaně prostřednictvím standardních rozhraní,
• cíl 3: výrazně posílit přeshraniční používání elektronických služeb.
• vize Digitální kompas 2030 – velmi ambiciózní cíl: do roku 2030 dostupnost el.
služeb VS pro 80 % populace EU.

Koncept European Digital Identity Wallet
MIKULOV

Požadavek
přístupu

Wallet (peněženka)
App ve smartphone

7. – 8. 9. 2021

Řízení
přístupu
Přístup k eGOV službám
eHealth aplikace a přístupy

Identifikace
eID Provider A

Přístup k finančním službám
Profesní a akademické
kvalifikace

Identifikace
eID Provider B

potvrzené Atributy
Identifikace
eID Provider C

věk, pohlaví, bydliště, vlastnictví ŘP,
rybářský lístek, profesní kvalifikace,
tituly Ing. MUDr. Mgr. PhDr. JUDr.,
student, učitel, auditor….,

Profesní a zájmové role a
přístupy k platformám
…

Co můžeme očekávat?
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Návrh „eIDAS revision“ je stále projednáván, nejde tedy o uzavřenou záležitost.
• Jednotná evropská identita – eID prostředek s LoA HIGH, platný po celé EU.
• Úložiště pro různé doklady, obecně atributy, evropské i národní, např.:
- EU ID, eOP, ŘP, průkaz ZTP, potvrzení o vzdělání, zdravotní atributy,
- lístek do kina, divadla, na koncert atd.
• EDIW je nástroj pro správu a vydávání osobních Attributes (vlastností) a Credentials
(dokladů) pod správou držitele peněženky, vydávaných dle jeho vůle.
• EDIW by měla mít schopnost i ovládat a umět použít elektronický podpis držitele, jak ve
scénáři lokálním (podpis je v telefonu) tak vzdáleném (podpis je u poskytovatele služby
vzdáleného podepisování).

6. Posun v elektronické fakturaci
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Od ICT Unie MV převzalo formát el. fakturace ISDOC a nadále jej rozvíjí
• zveřejněna verze ISDOC 6.0.2
• hlavní změnou je nové ztrvárnění el. faktury v rámci PDF/A3 s datovým
kontejnerem, ve kterém je faktura i ve strukturovaném formátu isdoc. Součástí
návrhu je i nepovinné xml pro příjemce z řad veřejnoprávních původců pro
automatické zpracování v rámci eSSL příjemce faktury
• výhodou je tedy současná čitelnost faktury pro člověka v roli schvalovatele
i pro strojové zpracování v ERP příjemce
• plánujeme setkání pracovní skupiny pro el. fakturaci při RVIS na kterém
bude formát představen zástupcům vývojářských firem z řad ERP (SAP,
Microsoft, Asseco, ABRA, K2, Solitea, Pohoda atd.)
• vše zveřejněno na www.isdoc.cz
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Budoucnost koordinace eG v ČR
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6.4.2022 UV č. 289/2022 k realizaci projektu transformace koordinace a řízení digitalizace
Cílová vize počítá:
- s jednotkou na Úřadu vlády, která se bude zabývat strategickými otázkami,
pravděpodobně i s kompetencí přímo řídit RVIS (po vzoru Legislativní rady vlády), podřízeno
vicepremiérovi pro dig.
- vše ostatní by mělo být transformováno do nově zřízené Digitální a informační agentury
(DIA), což by měl být nový centrální úřad, v jehož čele nestojí člen vlády a který je zřízen
zákonem. Kompetencí DIA by měla být koordinace ISVS (převedení kompetencí z MV –
zákon 365/2000 o ISVS), dále péče o centrální sdílené služby – tedy registry dle zákona
111/2009 o ZR, o el. identifikaci a služby vytvářející důvěru, o CzP a Datové schránky a
další systémy, které splňují parametry centrálních sdílených služeb. Podstatnou kompetencí
by měla být i problematika eGovernment cloudu a poskytování infrastruktury i aplikací
státu tímto způsobem.
- organizačně se to týká 3 útvarů MV (OHA, OEG a OKC) a transformace SZR, jehož
kompetence přejdou do DIA, a dále jde o vytvoření nového státního podniku, který bude
mít v majetku datová centra státu.
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Děkuji za Vaši pozornost
petr.kuchar@mvcr.cz
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