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Digital Driving Principles EU 2015

1) Digital by Default

2) Digital Single Market

3) Only Once

4) Digital Jobs

5) Digital Security and Safety

6) Digital Infrastructure

7) ...
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The Digital Economy and Society Index



The Digital Economy and Society Index



The Digital Economy and Society Index



Klíčové priority eGov ČR 2015

1) Úplné elektronické podání – digitální 
samoobsluha

2) Elektronická identita klientů veřejné správy 
jako předpoklad úplného elektronického podání

3) Kybernetická bezpečnost
jako předpoklad úplného elektronického podání

4) Propojený datový fond pro předvyplňování
formulářů
jako předpoklad úplného elektronického podání
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Implementační aktivity SC 3.1 – upřesnění 

1. Dobudování eGovernmentu
2. Koncepční zajištění fungování eGovernmentu a realizace projektů ICT (včetně 

legislativy a řízení investic do ICT)
3. Vzdělávání v oblasti ICT a eGovernmentu včetně kybernetické bezpečnosti
4. Prosazování principu Open Data
5. Rozšíření, propojení a konsolidace datového fondu veřejné správy a jeho efektivní 

a bezpečné využívání dle jednotlivých agend
6. Dobudování infrastruktury a úložišť informačních a komunikačních systémů 

veřejné správy a eGovernmentu
7. Zvýšení kybernetické bezpečnosti IKT VS
8. Realizace systému elektronické identifikace, autentizace a autorizace a dalších 

služeb vytvářejících důvěru
9. Elektronizace podpůrných procesů
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Název hlavní aktivity Implementačního plánu Číslo a název projektového okruhu Gestor 

Koncepční zajištění eGovernmentu a ICT ve veřejné správě 

1. Koncepční zajištění fungování eGovernmentu a realizace 
projektů ICT (včetně legislativy a řízení investic do ICT) 

 

1. Správa, řízení eGovernmentu (včetně systému pro řízení – NAP) MV a MF 

2. Vzdělávání v oblasti ICT a eGovernmentu včetně 
kybernetické bezpečnosti 

2. Informační a ICT gramotnost a systémy pro vzdělávání MV  

Investice do eGovernmentu a ICT ve veřejné správě 

3. Dobudování eGovernmentu  
3.1 Úplné elektronické podání 

3.2 Kontaktní místa 

3.3 Elektronizace odvětví: eLegislativa, eSbírka 

3.4 Elektronizace odvětví: eCulture  

3.5 Elektronizace odvětví: eEducation 

3.6 Elektronizace odvětví: sociální služby, pojištění, dávky 

3.7 Elektronizace odvětví: eHealth 

3.8 Elektronizace odvětví: výběr daní a pojištění 

3.9 Elektronizace odvětví: eJustice 

3.10 Elektronizace odvětví: eProcurement 

3.11 Elektronizace odvětví: eArchivace (NDA) 

 

MV  

MV  

MV  

MK, kraje 

MŠMT, kraje 

MPSV 

MZd, kraje 

MF 

MSp 

MMR 

MV 

4. Prosazování principu Open Data 4. Zpřístupnění obsahu, transparentnost, opendata MV 

5. Rozšíření, propojení a konsolidace datového fondu 

veřejné správy a jeho efektivní a bezpečné využívání dle 
jednotlivých agend 

5.1 Rozšíření, propojení a konsolidace datového fondu veřejné správy a jeho efektivní 
a bezpečné využívání dle jednotlivých agend 

5.2 Prostorová data a služby 

MV (Správa 

základních registrů) 

MV, ČUZAK 

 

6. Dobudování infrastruktury a úložišť informačních a 
komunikačních systémů veřejné správy a eGovernmentu  6.1 Technologická a komunikační infrastruktura (datová centra) 

6.2 Bezpečnost a krizové řízení  

6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury 

MV  

MV, kraje 

 

MV  

7. Zvýšení kybernetické bezpečnosti IKT VS 7. Kybernetická bezpečnost NBÚ  

8. Realizace systému elektronické identifikace, autentizace a 
autorizace a dalších služeb vytvářejících důvěru 

8.1 Elektronická identita 
 



.
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6. Dobudování infrastruktury a úložišť informačních a 

komunikačních systémů veřejné správy a eGovernmentu  
6.1 Technologická a komunikační infrastruktura (datová centra) 

6.2 Bezpečnost a krizové řízení  

6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury 

MV  

MV, kraje 

 

MV  

7. Zvýšení kybernetické bezpečnosti IKT VS 7. Kybernetická bezpečnost NBÚ  

8. Realizace systému elektronické identifikace, autentizace a 
autorizace a dalších služeb vytvářejících důvěru 8.1 Elektronická identita 

8.2 Elektronické doručování a ekvivalence dokumentů (eIDAS) 

 

MV  

MV  

 

9. Elektronizace podpůrných procesů 
9. Elektronizace podpůrných procesů  

MV, MF a další 
resorty provozující IS 

k podpoře procesů  

	



1. Koncepční zajištění fungování eGovernmentu a realizace projektů ICT 
(včetně legislativy a řízení investic do ICT) 

Cíle projektového okruhu

1) Vytvoření Národního architektonického plánu.

2) Zajištění organizační/institucionální podpory pro řízení a rozvoj 
eGovernmentu a definice, správa a rozvoj metodického rámce a standardů 
pro řízení a rozvoj eGovernmentu.

3) Vybudování informační podpory pro řízení a rozvoj eGovernmentu.

4) Vytvoření závazných pravidel pro řízení investic do ICT včetně relevantních 
standardů

5) Změny legislativy v oblasti eGovernmentu.

Indikátor:

Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření 



2. Informační a ICT gramotnost a systémy pro vzdělávání 

Cíle projektového okruhu

1) Vybudování koncepce pravidelného školení uživatelů z řad OVM.

2) Vybudování koncepce pravidelného školení lokálních administrátorů (LA) 
jednotlivých OVM.

3) Vybudování koncepce pravidelného školení Garantů aplikací / AIS 
jednotlivých OVM.

4) Zkvalitňování úrovně vzdělanosti úředníků OVM a LA OVM pro zajištění 
efektivního využívání eGovernmentových systémů, ISVS a AIS.

5) Zvýšení úrovně vzdělanosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Indikátor:

Celkový počet podpořených účastníků



3.1 Úplné elektronické podání 

Cíle projektového okruhu

1) Standardizace postupů v oblasti elektronického podání a výkonu agendy.

2) Vytvoření podpůrných služeb pro úplné elektronické podání.

3) Vytvoření samoobslužného místa pro subjekt práva v české i cizojazyčné 
(anglické) verzi, prostřednictvím kterého bude možné realizovat úplné 
elektronické podání.

4) Postupná elektronizace formulářů veřejné správy a zajištění cizojazyčné 
(anglické) verze u vybraných agend.

5) Zajištění úplného elektronického podání u vybraných agend.

Indikátor:

počet pořízených informačních systémů

počet elektronických podání učiněných prostřednictví Czech Point, ISDS, PVS a 
agendových portálů



3.2 Kontaktní místa 

Cíle projektového okruhu

1) Posílení infrastruktury z hlediska kybernetické bezpečnosti (bude 
provedeno v rámci PO 7 kybernetická bezpečnost) a vysoké dostupnosti.

2) Sjednocení služeb poskytovaných na kamenném kontaktním místě se 
službami internetového kontaktního místa.

3) Implementace identifikace a autentizace pomocí identifikačních prostředků 
ve smyslu nařízení eIDAS pro využívání služeb eGovernmentu prostřednictvím 
kontaktních míst.

4) Podpora sdílení identitních služeb na národní a regionální úrovni.

5) Poskytování nových služeb eGovernmentu občanům a úředníkům.

Indikátor:

Počet elektronických podání učiněných prostřednictvím Czech Point, ISDS,PVS 
a agendových portálů

Počet pořízených informačních systémů



3.3 Elektronizace odvětví: eSbírka a eLegislativa

Cíle projektového okruhu

1) Zajištění reálné dostupnosti pramenů práva.

2) Vytvoření přesného, ověřeného a bezplatně dostupného moderního zdroje 
informací o minulých a aktuálních zněních právních předpisů pro občany, 
veřejnou správu, podnikatele i eGovernment.

3) Vytvoření elektronických nástrojů pro kvalitní, efektivnější a transparentní 
legislativní proces a propojení existujících nástrojů legislativního procesu.

4) Zapojení ČR do výměny právních informací mezi státy EU (systém N-Lex).

5) Realizace strategie Open Data pro informace o právních předpisech České 
republiky.

Indikátor:

Nová funkcionalita informačního systému

Počet pořízených informačních systémů 



3.4 Elektronizace odvětví: eCulture

Cíle projektového okruhu

1) Vybudování technologické a komunikační infrastruktury pro nastavení a implementaci principů 
eCulture a interoperabilita na další systémy veřejné správy.

2) Zajištění komunikačního prostředí pro snadný přístup odborné i laické veřejnosti ke kulturnímu 
obsahu a dat kulturní povahy v digitální podobě a v podobě open dat a zvýšení využití kulturního 
obsahu.

3) Vybudování digitalizačních a kompetenčních center pro systémovou digitalizaci na úrovni 
národních a věcně příslušných paměťových a fondových institucí pro efektivní a koordinovanou 
správu kulturních a digitalizovaných objektů s použitím ICT (sektorový agregátor).

4) Prezentace digitálního obsahu kulturního dědictví veřejnosti prostřednictvím národního 
agregátora a otevřeného portálu kultury – Czechiana, který zabezpečí dlouhodobou archivaci, 
ochranu, prezentaci digitálních objektů, správu registrů, práci s digitálním obsahem, autorsko –
právní ochranu, správu metadat apod. (národní agregátor).

Indikátor:

nová funkcionalita informačního systému

počet pořízených informačních systému 



3.5 Elektronizace odvětví: eEducation

Cíle projektového okruhu

1) Naplňování principů eGovernmentu v oblasti eEducation - zvyšování kvality a efektivity 
poskytovaných služeb a zefektivnění vnitřních postupů resortu zahrnujících řízenou elektronizaci 
správních agend v oblasti vzdělávání a možnost plného elektronického podání.

2) Efektivní podpora veřejné správy pro výkon resortních agend a vzdělávací politiky 
prostřednictvím informačních systémů zajišťujících nezbytný objem strukturovaných dat
popisujících vzdělávání a vzdělávací soustavu, vysoké školství, oblast VaV, mládeže, sportu a 
tělovýchovy, operačních programů v gesci MŠMT apod., a umožňujících dostupnost a sdílení takto 
pořízených dat všem dalším zainteresovaným subjektům.

3) Optimalizace a konsolidace dat pořizovaných veřejnou správou v oblasti eEducation, efektivní 
sdílení jednotných neduplicitních dat pro výkon veřejné správy.

Indikátor:

počet pořízených informačních systémů

nová funkcionalita informačního systému



3.6 Elektronizace odvětví: sociální služby, pojištění, dávky 

Cíle projektového okruhu

1) Úprava a rozvoj stávajících IS veřejné správy a souvisejících infrastruktur, které slouží pro výkon agend v 
sociální oblasti tak, aby naplňovaly moderní princip eGovernmentu - tedy, aby byly připraveny na implementaci 
ÚEP a modelu sdílených služeb jako efektivního nástroje pro propojování a využívání propojeného datového 
modelu veřejné správy.

2) Vybudování a údržba podpůrných a provozních IS a infrastruktur zajišťujících efektivní správu IS MPSV a 
naplnění požadavků týkajících se kybernetické bezpečnosti a důsledného respektování principů eGovernmentu
a správy IS veřejné správy včetně konfigurace a dohledu.

3) Vybudování prostředků a principů pro řízení architektury na globální resortní úrovni pro MPSV a jeho 
resortní organizace tak, aby měl dobře vybudovanou a realizovanou enterprise architekturu, jež je kompatibilní 
s pohledem globální architektury eGovernmentu ČR a jež dokáže respektovat a realizovat globální stanovené 
principy na národní i mezinárodní úrovni.

4) Rozvoj efektivních elektronických služeb pro klienty (úplné elektronické podání v sociálních agendách, 
sledování řešení řízení v sociální oblasti, aktivní služby v oblasti zaměstnanosti, posílení elektronické 
komunikace s klientem) a orgánům veřejné moci (kompozitní služby typu "podej zaměstnavatele", "podej 
klienta evidence na úřadu práce", "sociální bezdlužnost", apod.)

5)Posílení elektronizace sociálních agend  - oblast osob se zdravotním postižením, uplatnění na trhu práce, 
hmotná nouze, apod.) 

Indikátor:

počet pořízených informačních systémů

nová funkcionalita informačního systému



3.7 Elektronizace odvětví: eHealth

Cíle projektového okruhu

1) poskytne orgánům státní správy a samosprávy chybějící nástroje podporující lepší řízení a 
plánování v systému zdravotní péče na národní i regionální úrovni, včetně mimořádných situací,

2) umožní vyřešit klíčový problém a to bezpečné sdílení informací mezi poskytovateli zdravotní 
péče, informace o zdravotní péči pro pacienty, sdílení informací o preskripci, žádankách, čekacích 
listech na lékařské výkony apod.; tímto doje k zásadnímu zvýšení kvality a efektivity 
poskytovaných služeb,

3) vybuduje základní informační infrastrukturu, nezbytnou pro řádné fungování procesů 
zdravotnictví a to s využitím procesů a informačních služeb eGovernmentu,

4) podpoří vývoj a implementaci elektronických služeb v různých oblastech zdravotnictví, zejména 
pak v oblasti péče o chronické pacienty a v oblasti progresivních technologií, např. telemedicíny,

5) zvýší bezpečnosti a ochranu kritické infrastruktury v oblasti zdravotnictví a podpoří účinnější 
řešení situací integrovaného záchranného systému a medicíny katastrof.

Indikátor:

nová funkcionalita informačního systému

počet pořízených informačních systémů



3.8 Elektronizace odvětví: výběr daní a pojištění 

Cíle projektového okruhu

Zavedení elektronické evidence tržeb u vybraných subjektů.

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge).

Zavedení kontrolního hlášení.

Postupná elektronizace formulářů daňové a celní správy.

Zvýšení transparentnosti podnikatelského prostředí v oblasti hazardního 
průmyslu.

Indikátor:

počet pořízených informačních systémů

nová funkcionalita informačního systému



3.9 Elektronizace odvětví: eJustice

Cíle projektového okruhu

1) Elektronizace agend soudů a státních zastupitelství za účelem zrychlení a zefektivnění jejich 
práce.

2) Zlepšení dostupnosti a předávání informací mezi jednotlivými složkami (interně i externě) 
prostřednictvím elektronické komunikace a informačních nástrojů.

3) Využívání informačních technologií pro účely sběru statistických dat a evaluace fungování 
justice.

4) Snížení administrativní zátěže soudů a dalších organizačních složek pomocí elektronických 
nástrojů; resp. realizace opatření, které povedou k usnadnění a k zefektivnění práce všech složek 
spravedlnosti.

5) Rozšířit rozsah poskytovaných informací a zajistit snadný a bezpečný přístup k těmto 
informacím.

Indikátor:
nová funkcionalita informačního systému

počet pořízených informačních systémů



3.10 Elektronizace odvětví: eProcurement

Cíle projektového okruhu

1) Ekonomická efektivnost/nákladovost/hospodárnost centralizovaného 
zajištění elektronizace v ČR.

2) Bezpečnost a nezávislost výkonu státní moci.

3) Přímočaré promítnutí vládní politiky v oblasti veřejných zakázek do chování 
zadavatelů.

4) Získání jednotných a konsolidovaných údajů o zadávání veřejných zakázek 
v ČR.

5) Odbourání klíčových bariér v elektronizaci zadávacích procesů u zadavatelů.

Indikátor:

počet pořízených informačních systémů

nová funkcionalita informačního systému



3.11 Elektronizace odvětví: eArchivace (NDA) 

Cíle projektového okruhu

1) Zajištění bezpečného on-line skartačního řízení a výběru archiválií 
z elektronických systémů spisové služby prostřednictvím Archivního portálu.

2) Zajištění bezpečného převzetí a důvěryhodného uchovávání digitálních 
archiválií v digitálním archivu.

3) Bezpečné uložení digitálních kopií historicky a kulturně významných 
archiválií.

4) Zpřístupnění výše uvedených archiválií dle platné legislativy při vyvážené 
aplikaci principu open data.

5) Zajištění standardů kybernetické bezpečnosti v souladu s relevantní právní 
úpravou (i PO 7).

Indikátor:

Nová funkcionalita informačního systému

Počet pořízených informačních systémů



4. Zpřístupnění obsahu, transparentnost a otevřená data 

Cíle projektového okruhu

1) Stanovení principů a způsobů publikace otevřených dat (definice licenčního 
modelu, metodika publikace otevřených dat), a pravidelná aktualizace těchto 
principů.

2) Vytvoření Národního katalogu, napojení Národního katalogu na Evropský 
katalog a propojení doménových (lokálních) katalogů otevřených dat. Správa a 
redakce Národního katalogu.

3) Úprava Agendových informačních systémů a jejich doplnění o novou 
funkcionalitu – publikace otevřených dat.

4) Podpora vybraných – klíčových – subjektů při publikaci otevřených dat. 
Jedná se zejména o ústřední správní úřady, kraje, města a obce (v tomto 
pořadí významnosti).

Indikátor:

Počet pořízených informačních systémů

Nová funkcionalita informačního systému



5.1 Rozšíření, propojení a konsolidace datového fondu veřejné správy a jeho 
efektivní a bezpečné využívání dle jednotlivých agend 

Cíle projektového okruhu

1) Vytvoření bezpečného mechanismu poskytování a využívání údajů jako součást referenčního 
rozhraní ISVS z jednotlivých agendových systémů v návaznosti na referenční údaje ZR (základních 
registrů) s využitím funkcionality EgonServiceBus – budovaného v rámci projektu CMS2.0, a to 
pro potřeby agendových informačních systémů při výkonu moci úřední i pro realizaci úplného 
elektronického podání pro subjekty práva.

2) Vytvoření mechanismu pro odstraňování nekonzistencí nereferenčních údajů o subjektech 
práva v jednotlivých agendových systémech.

3) Vytvoření analytických nástrojů pro hodnocení potřebnosti evidencí vedených v jednotlivých 
agendových systémech založených na průběžném vyhodnocování transakcí prováděných v rámci 
referenčního rozhraní ISVS.

4) Rozšíření RPP o nové funkcionality zajišťující dostupnost referenčních údajů a všech ostatních 
údajů vedených veřejnou správou všem oprávněným OVM a umožňující jednoznačné přiřazení 
OVM do příslušného souhrnného označení.

Indikátor:

Nová funkcionalita informačního systému

Počet pořízených informačních systémů



5.2 Prostorová data a služby

Cíle projektového okruhu

1) Vybudování národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI), která zajistí koordinovanou 
tvorbu, správu, propojení datového fondu prostorových informací veřejné správy a jednotný 
garantovaný přístup pro data a služby  - Národní geoportál (NGP).

2) Vytvoření technického zázemí pro tvorbu a prezentaci prostorových informací pro složky IZS 
s ohledem na specifické úkoly v oblasti IZS a krizového řízení.

3) Zkvalitňování a další rozvoj datového fondu prostorových dat České republiky pro jejich 
využívání veřejnou správou a celou společností (s garancí identifikace a polohy na celém území 
státu v potřebném detailu), a to vytvořením tzv. Národní sady prostorových objektů – NaSaPO 
nebo rozšířením a konsolidací datového obsahu existujících informačních systémů s prostorovými 
daty (RÚIAN, IS o vodních tocích, IS dopravní infrastruktury, ZABAGED aj.) a jejich následným 
propojením s NaSaPO.

4) Zajištění garantovaných služeb veřejné správy a IZS pro správu a vytvoření legislativního rámce 
a efektivní využívání prostorových informací pro činnosti veřejné správy a další široké využití celou 
společností (včetně využití prostorových dat při řešení životních situací)

Indikátor:

Nová funkcionalita informačního systému

Počet pořízených informačních systémů



6.1 Technologická a komunikační infrastruktura 

Cíle projektového okruhu

1) Definice národních provozních a bezpečnostních standardů ICT; definice národních 
komunikačních standardů; definice jednotných služeb poskytovaných propojenou 
infrastrukturou.

2) Národní i regionální datová centra bezpečně propojená vzájemně i do EU se 
společným dohledem zejména na úrovni průřezových služeb informační společnosti.

3) Dostatečně datově prostupná a rychlá, spolehlivější a dostupnější komunikační 
infrastruktura veřejné správy a složek IZS pro efektivnější výkon veřejné správy 
s novými funkcionalitami.

4) Bezpečná výpočetní platforma krajů a obcí.

5) Rozvoj a modernizace komunikačních a informačních systémů pro potřeby složek 
IZS.

Indikátor:

nová funkcionalita informačního systému

počet pořízených informačních systémů



6.2 Bezpečnost a krizové řízení

Cíle projektového okruhu

1) Maximalizace pokrytí území signálem radiokomunikační sítě Pegas, 
přechod sítě Pegas na současné, kyberneticky zabezpečené protokoly 
(částečně i karta PO 7) a zajištění energetické bezpečnosti sítě Pegas.

2) Rozvoj infrastruktury bezpečnostních složek a IZS.

3) Zvyšování informační podpory HZS ČR a složek IZS při činnostech spojených 
s řešením mimořádných událostí a krizových stavů.

Indikátor:

nová funkcionalita informačního systému

počet pořízených informačních systémů

nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické 
bezpečnosti 



6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury 

Cíle projektového okruhu

1) stanovení parametrů a systematizace pro datová centra sdílitelné tech. 
infrastruktury,

2) vytvoření center sdílených služeb, které budou poskytovat služby 
technologické infrastruktury,

3) vytvoření pravidel určujících:

a) principy práce technologického garanta,

b) proces objednání, dodání a placení služeb technologické infrastruktury.

Indikátor:

nová funkcionalita informačního systému

počet pořízených informačních systémů



7. Kybernetická bezpečnost 

Cíle projektového okruhu

1) Zvýšení odolnosti informačních systémů veřejné správy proti 
kybernetickým hrozbám

Indikátor:

Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické 
bezpečnosti



8.1 Elektronická identita

Cíle projektového okruhu

1) Zavedení elektronické identity fyzické osoby, oprávnění fyzické osoby, 
mandát fyzické osoby, role fyzické osoby.

2) V návaznosti na 1) zavést obsazení fyzické osoby do úřední role a vytvoření 
elektronické identity úředníka resp. Profesní identitu (lékaři, notáři, …).

3) Správa životního cyklu elektronické identity.

4) Elektronická identita je respektována pro přístup na jediném přístupovém 
bodě pro fyzické osoby.

5) Elektronická identita je respektována pro přihlašování k AISům (agendovým
informačním systémům případně i k informačním systémům veřejné správy, 
které nejsou AISy).

Indikátor:

počet elektronických podání učiněných prostřednictvím Cech POINT, ISDS, PVS 
a agendových portálů

počet pořízených informačních systémů



8.2 Elektronické doručování a ekvivalence dokumentů (eIDAS) 

Cíle projektového okruhu

1) Služby kvalifikovaného elektronického doporučeného doručování podle 
nařízení eIDAS.

2) Služby právního účinku elektronických dokumentů podle nařízení eIDAS.

Indikátor:

počet elektronických podání učiněných prostřednictvím Cech POINT, ISDS, PVS 
a agentových portálů

počet pořízených informačních systémů



9. Elektronizace podpůrných procesů

Cíle projektového okruhu

1) Podpořit elektronickými nástroji a systémy podpůrné, komunikační a řídící 
procesy ve veřejné správě a u složek IZS (včetně činností spojených s řešením 
mimořádných událostí a krizových stavů) a zajistit tak jejich rychlejší 
provádění, spolehlivost údajů, zefektivnění a zjednodušení.

Indikátor:

nová funkcionalita informačního systému

počet pořízených informačních systémů



Další postup

• Definice výzev podle projektových okruhů

– Úplné elektronické podáni

– Kybernetická bezpečnost

– eSbírka, eLegislativa

• Projektové žádosti

– Indikativní seznam viz. příloha IP 3



Úplné elektronické podání
4 x 4 principy



EU motivation - Key Principles

• Only Once
– citizens and businesses supply certain standard 

information only once, because public 
administration offices take action to internally
share this data 
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EU motivation -Key Principles

• Digital by Default
– By delivering its services primarily online, this 

policy targets an improved experience for 
citizens of government services, at a reduced 
cost to the public purse.

• Assisted Digital
– For those citizens who can’t access online 

government services - be it due to a lack of 
broadband, lack of skills and confidence, 
language challenges, or a disability / religious 
barrier
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EU motivation -Key Principles

• Digital Single Market

– Over the borders (inside EU) multilingual
services

• Mandatory with opt out possibility

– user is obliged to use the electronic 
channel unless there are good 
countervailing reasons
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Key Principles in Action
Latvia
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Co je úplné elektronické podání
• Úplné elektronické podání představuje stav, kdy při elektronickém podání 

dle většiny agend osoba dokládá pouze údaje, které jsou mimo informační 
systémy veřejné správy, a to pokud možno opět v elektronické podobě. 

• Toto podání, umožní sdílení získaných údajů i ostatními orgány veřejné 
moci nebo subjekty, které takto jednají se souhlasem občana. K zajištění 
úplného elektronického podání je využíván koncept sdílených služeb a v 
souvislosti s principy činností veřejné správy se i v rámci úplného 
elektronického podání zachová princip digitálního dokumentu, který bude 
tvořen z dat publikovaných informačními systémy k danému času 
prostřednictvím stanovených služeb. Zajištění úplného elektronické 
podání chápeme jako jeden ze základních pilířů elektronizace veřejné 
správy. 
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Co je úplné elektronické podání
Projektový okruh určený pro realizaci úplného elektronického podání je 
inovativní zejména k občanům, představuje praktické naplnění hesla „obíhají 
data, ne občané“. Realizací centrálního samoobslužného místa vznikne 
plnohodnotný portál subjektu práva (fyzických a právnických osob), přístupný 
pod jednotnou elektronickou identitou subjektu. Portál poskytuje služby: 
Moje Data, Moje Formuláře, Moje Datové schránky, Moje Podání, Můj archív. 
Prostřednictvím centrálního samoobslužného místa bude možné realizovat 
tzv. prvoinstanční úplné elektronické podání pro vybrané agendy, sledovat 
průběh vyřizování úkonu a doplňovat další data v průběhu vyřizování úkonu. 
Okruh navíc umožní naplnit požadavky uvedené v Chartě e-JKM a v platné 
legislativě.

47



Čtyři klíčové sdílitelné komponenty UEP

1) Elektronické formuláře 

2) Elektronická identita

1) Klientů veřejné správy

2) Úředníků veřejné správy

3) Propojený datový fond jako datový zdroj pro 
předvyplňování formulářů

4) Elektronické podání
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Čtyři klíčové sdílitelné komponenty UEP
1. Elektronické formuláře 

• Základní rozhraní pro komunikaci klientů z 
veřejnou správou – poskytovatelem služby

1. Základní nosič podání (dokument i strukturované údaje),  
ůdaje předvyplněné podle pokynů příslušného 
autentizovaného subjektu práva z propojeného datového 
fondu a  podle kontrolovaných  pravidel určených 
poskytovatelem služby

2. Formulář podání včetně zdrojů údajů a jejich kontrol 
definuje a vystavuje poskytovatel služby

3. Poskytovatel služby odpovídá za přijetí podání,  zpracování 
odpovědi na podání ve formě rozhodnuti nebo 
autorizovaného výpisu a jeho věcnou správnost

4. Poskytovatel služby odpovídá za důvěryhodné doručení 
odpovědi žadateli 49



Čtyři klíčové sdílitelné komponenty UEP

2. Důvěryhodná elektronická identita

– Klientů veřejné správy

– Úředníků veřejné správy
1) Identita uživatelů založena v ROB

2) Pro autentizaci využitelné eOP a další elektronické identifikační 
prostředky (DS, JIP/KAAS, mojeId, bankovní systémy) vázané na 
identitu subjektu v ZR

3) Prezenční autentizace pomocí OP a BOK

4) Vzdálená autentizace eOP a další elektronické identifikační, 
autorizační údaje s využitím propojeného datového fondu
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Čtyři klíčové sdílitelné komponenty UEP

3. Propojený datový fond
• Zdroj údajů pro předvyplňování formulářů a poskytování 

údajů pro rozhodnutí/autorizovaný výpis o 
subjektech/objektech údajů

1. referenční údaje ze ZR

2. nereferenční údaje editorů ZR

3. nereferenční údaje AIS publikované na eGSB

4. vlastní nereferenční údaje AIS
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Čtyři klíčové sdílitelné komponenty UEP

4. Elektronické podání

• Důvěryhodná cesta, kterou lze učinit elektronické podání a 

obdržet výsledek ve formě rozhodnutí/autorizovaného 
výpisu/datové zprávy
1. Přímým vložením autentizovaného uživatele do portálu

2. Formou datové zprávy přes datové schránky

3. Jako elektronicky podepsaný dokument doručený e-mailem

4. Asistovaně přes úředníka na CzechPointu
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Problémy k řešení – role RVIS

• Koordinace celkového řešení

• Federace sdílených služeb

• Standardy sdílených služeb

• Spolupráce mezi rezorty

• Spolupráce mezi USU , kraji a obcemi



Elektronická identita
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Důvěryhodná elektronická 
identifikace

(Z diskuze pracovní skupiny č.3)



<

Národní identitní schéma k diskuzi



<

Service provider



<

Service provider



<

Identity  Provider



<

Identity  Provider



<

Service provider



<

Service provider



<

Identity  Provider – autentizace eOP



<

Národní identitní schéma k diskuzi



Národní identitní schéma v diskuzi
Národní identitní autorita ČR

• Poskytuje autoritativní seznam uznávaných/notifikovaných
poskytovatelů autentizace

• Poskytuje autentizaci na základě X509 certifikátu
„vypáleného do čipu eOP“ při výrobě

• Provádí sběr atributů podle požadavků service providerů
(využívají je k identifikaci osoby a autorizaci do role)
– Ze základních registrů

– Z Agendových informačních systémů veřejné správy
prostřednictvím ISZR a eGon Service Bus
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Národní identitní schéma v diskuzi
Národní identitní autorita ČR

• Pro veřejnoprávní AIS poskytuje perzistentní identifikaci
autentizované osoby předáním AIFO

• Do soukromoprávního IS poskytuje perzistentní
identifikaci autentizované osoby prostřednictvím VIFO 
(Veřejný identifikátor fyzické osoby)

• Poskytuje případné vazby (mandáty) mezi identifikovanou a 
autentizovanou osobou a jinou osobou

• Poskytuje služby vytvářející důvěru na přípojný bod ČR a 
Přípojný bod ČR pro EU
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Národní identitní schéma v diskuzi
Autorizovaný poskytovatel Autentizace –

• je Národní identitní autoritou ČR autorizován pro poskytování
autentizačních služeb v rámci Národního identitního schématu
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Národní identitní schéma v diskuzi
Autorizovaný poskytovatel Autentizace –

• Veřejnoprávní (provozován na základě zákonných norem
orgánem veřejné moci) – v současnosti Identitní a autentizační
systém Datových schránek (ISDS)
– Existující standardizované postupy vytváření autentizačních údajů pro 

ztotožněné osoby a údržba těchto údajů

– Osoby pro něž udržuje autentizační údaje má ztotožněny vůči základním
registrům (ROB)

– Výsledkem identifikace autentizované osoby je AIFO (předávání
prostřednictvím ORG – standard)
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Národní identitní schéma v diskuzi
Autorizovaný poskytovatel Autentizace –

– Poskytuje autorizované atributy – údaje (např. osoba má přístup k datové
schránce organizace v roli … )
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Národní identitní schéma v diskuzi
Autorizovaný poskytovatel Autentizace –

• Soukromý – kdokoli se bude ucházet a splní procesní a 
bezpečnostní požadavky
– Při zakládání autentizačních údajů povinen ztotožnit – získává VIFO (pro 

interní použití, smí ho předat pouze Národní identitní autoritě)

– Výsledkem identifikace autentizované osoby je
• Pro Národní identitní autoritu VIFO

• Pro všechny ostatní sada údajů o osobě, které osoba při vytváření autentizačních údajů
povolila předávat třetím stranám jako výsledek autentizace

– Neposkytuje žádné státem autorizované údaje
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Národní identitní schéma v diskuzi
Mandátní server

• Udržuje mandátní vazby mezi fyzickými a právnickými osobami
(v libovolné kombinaci) na základě prokázané vůle obou stran
(poskytovatel mandátu, příjemce mandátu)

• Získává zákonem definované mandáty ze zákonných rejstříků
(např. zákonný zástupce občana z Evidence obyvatel, jednatel
firmy z Registru osob atd.)

• Definuje národní číselník mandátů s výkladem vůči Českému
právnímu řádu
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Národní identitní schéma v diskuzi
Přípojný bod do zahraničí (gateway)

• Publikuje služby vytvářející důvěru Národní identitní autority pro 
EU

• Poskytuje seznam publikovaných služeb ostatních států v rámci
EU
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eID základní principy k diskuzi

• Nosič - Občanský průkaz s čipem

• Na čipu „vypálený“ autentizační X509 certifikát

• Autentizační certifikát se „vypaluje“ ve výrobě

• Platnost OP shodná s platností certifikátu

• Certifikát se aktivuje při výdeji OP

• Autentizace na něm založená má úroveň zabezpečení „Vysoká“
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Děkuji za pozornost
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