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Schvalování projektů OHA
•

UV 889 z 2. 11. 2015 - Strategie rozvoje ICT služeb a Základní zásady
při čerpání projektů ICT nad 6M/rok.

•

Od 01/2016 schváleno 250 projektů, 90 jich je aktuálně v procesu
schvalování.

•

Používáme strategii pozastavení schválení a žádost o úpravu či
doplnění žádosti.

•

Za celou dobu posuzování zamítnuty jen 2 projekty.

•

Schválení se typicky vejde do 30ti dnů, pokud není pozastaveno.

•

Projekty je možno konzultovat předem.

NAP/IK - podle čeho OHA schvaluje
•

UV 889 - architektonické zásady

•

Vzory popisují základní sdílené služby a jejich vzájemné souvislosti,
dále jak se vyhnout Vendor Lock-in a také metodika výpočtu TCO

•

OHA zmocnění ze zákona 365/2000 k formulaci Informační koncepce
ČR, která bude mít dvě hlavní části: co máme a chceme stavět (PPDF,
El.identifikace, OpenData) a jak se mají stavět ISVS (Identifikátory,
princip notifikací změn, bezpečnost dle ZoKB atd)

Koordinace projektů
•

V rámci koordinační role MV OHA pomáhá resortům se zadáním jejich
projektů

•

z hlediska dodržení principů eGOV

Např. SUKL - projekt eRecept, MPSV – eNeschopenka, MF/GFŘ - Integrace
nařízení eIDAS (identitní část) do ADIS, MK – portál kulturního dědictví
Czechiana

•

Nedílnou součástí ISVS je problematika OpenData (106/1999) o svobodném
přístupu k informacím a nařízením vlády o povinně zveřejňovaných
datových sadách

vývoj a nový projekt ZR 2.0
• Mikulov - září 2012: 20 mil. transakcí, 1159 AISů
• Mikulov - září 2017: 1,5 mld. transakcí, 4992 AISů
• Projekt ZR 2.0 je vyvolán těmito základními důvody:
• ukončením udržitelností jednotlivých projektů (úkol
podle UV 411/2017 vytvořit cílový koncept ZR 2.0 do
28.2.2018)
• požadavky na autoritativní zdroje údajů z PPDF dalších
resortů, reprezentované nativním využitím eGSB
• zvyšující se transakční zátěž zejména v souvislosti ze
ZoEI a využitím dat soukromoprávními subjekty v
souladu s jejich zmocněním: banky, notáři, exekutoři,
lékaři
• Kybernetická bezpečnost - ZR jsou kritické IS

Legislativní změny
•

Zákon č.250/2017 ZoEI v platnosti od 18.8.2017, účinný od 1.7.2018,
stejně tak doprovodný zákon 251/2017 Sb.

•

Novela 328/1999 o OP (průkaz s čipem od 1.7.2018)

•

Novelizován zákon 365/2000, zaveden termín „přístup se zaručenou
identitou“ s jehož pomocí je dovoleno „obstarání si výstupu z ISVS“
pro subjekt údajů či jím zmocněnou osobu nebo veřejný orgán

•

Novelizovány agendové zákony odkazující na přístup se zaručenou
identitou např. 187/2006 O nemocenském pojištění, 582/1991 O
organizaci a provádění sociálního zabezpečení atd.

Legislativní dopady na SZR
Zákon č. 250/2017 ZoEI přisuzuje SZR následující:
- je správcem národního bodu elektronické identifikace
- vyjadřuje se k žádostem o akreditaci, zda systémy elektronické identifikace
správně spolupracují s NIA
- umožňuje poskytnutí služeb národního bodu kvalifikovaným poskytovatelům
(IdP)
- vede seznam kvalifikovaných správců (IdP) usazených v ČR spolu s jimi
vydanými prostředky pro elektronickou identifikaci
- vede seznam kvalifikovaných poskytovatelů (SeP) usazených v ČR spolu s
jejich online službami
- bude provozovatelem mezinárodní Gateway dle eIDAS

Stav NIA technicky
•

Vybudováno testovací i provozní prostředí – funkcionalita OK

•

Vybudován poskytovatel identifikace a autentizace na základě
uživatelského jména, hesla a OTP (via SMS)

•

Vybudován poskytovatel identifikace a autentizace na základě
autentizačního certifikátu

•

Otestován poskytovatel identifikace a autentizace simulující
funkcionalitu budoucího eOP s čipem a autentizační funkcí

•

Otestováno napojení na EU eIDAS gateway

•

Testování několika komerčních společností v roli IdP

•

Testování napojení SÚKL v rámci projektu ePreskripce
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NIA manažersky: benefity pro SeP
1. subdodávka spolehlivé identitní služby, která je
provozována na základě zákona
2. Předávaná data a jejich aktuálnost jsou garantována
státem
3. na základě BSI bude možné se u ISZR doptat až na AIFO
ve své agendě tj. provést zcela spolehlivé ztotožnění
Výsledek: výrazné zjednodušení správy vlastního id.
kmene

NIA manažersky: benefity pro občana
1. Svoboda při výběru vlastního identitního prostředku
2. Kontrola nad přístupem k identitním údajům:
– Subjekt údajů může zabránit výdeji svých
identitních údajů při každé identifikaci
– SÚ každou vlastní identifikaci uvidí na ročním výpisu
z ROB včetně subjektu, kterému byla předána

Výsledek: eGovernment „z domova“ a přitom
bezpečně

