Co nového přináší eGovernment
pro obce a jak se mají obce
připravit na změny?

Diskusní blok samospráv,
se zástupci státní správy
Komise pro informatiku Svazu měst a obcí
Pavel Rous, Radek Brázda a hosté
ISSS, Hradec Králové 10. 4. 2018

Co je KISMO?

• Komise pro informatiku SMO ČR
• Poradní orgán Předsednictva SMO ČR
o
o
o

je složena z IT odborníků i politiků z měst a obcí
zasedá zpravidla 10 krát ročně
úzce spolupracuje s informatiky Asociace krajů ČR, se
Sdružením tajemníků, s poslanci Parlamentu ČR
a s iniciativou 202020

• Spolupráce při zavádění projektů
eGovernmentu

• Připomínkování legislativy a vládních
koncepcí
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Obce zastoupené v KISMO?
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Obec I. typu

Obec II. typu
Obec III. typu
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Témata diskuse

• GDPR – Nešílíme zbytečně?
• Jsou na obzoru ještě nějaké dotace pro
samosprávu?

• Jak se má obec připravit na elektronickou
identitu přes eOP?

• Veřejné zakázky elektronicky
• Portál občana – Je řešením elektronické
obecní cesty?

• CMS2 – Centrální místo služeb na obci
• Různé - Diskuse a dotazy
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GDPR – Nešílíme zbytečně?

• GDPR – evropské nařízení o ochraně
•
•
•
•

osobních údajů „General Data Protection
Regulation“ – účinné od 25. května.2018
Ochranu osobních údajů řeší obce již
dnes (např. Listy účelů zprac. os. údajů.).
Co by měl pro obec řešit Pověřenec?
Co to vše bude obec stát a kde na to
vzít?
Budou obcím odpuštěny případné
pokuty za „pochybení“, jako je tomu
např. v Rakousku?
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Příklad řešení GDPR na obci I. typu
(800 obyvatel ve SO ORP Kladno)

• Přes Sdružení MS – Pověřenec
• Společně vyplnili tabulky vedených agend

(kdo zpracovává, účel, témata, obsah – jméno, příjmení …, jak
dlouho inf. uchovávají – dle skartačního řádu apod.)

• Vytvořil bezpečnostní směrnici a vzory
mlčenlivosti

•
•
•
•
•
•

Opatřili skříně petlicí se zámkem

Zaheslovali PC
Náklady na analýzu a směrnici 9.000,-Kč
Roční smlouva za 600,-Kč měsíčně

Pověřenec řeší 50 obcí.
V MŠ a ZŠ za 9.000,-Kč + 900,-Kč měsíčně
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Jsou na obzoru ještě nějaké dotace
pro samosprávu?

• Jaký je stav podaných žádostí (projektů) u
jednotlivých dotačních titulů?

• Bude navýšena např. alokace výzvy č.10,
vzhledem k trojnásobnému převisu

předložených žádostí?

• Zvažují se dotační tituly i v oblastech jako
je Smart City, Kybernetická bezpečnost
případně i jiné?
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Jak se má obec připravit na
elektronickou identitu přes eOP?

• Jak bude obec pracovat s eOP, kterým se
občan prokáže?

• K čemu všemu bude možné využít eOP?
Od 1.7.2018 až 40 služeb?

• Dotkne se nějak obcí komunikace s NIA?
• Bude se moci občan identifikovat eOP v
zemích EU a na ambasádách?
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Veřejné zakázky elektronicky

• Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

•

•
•

veřejných zakázek musejí zadavatelé od
18.10.2018 řešit veřejné zakázky
elektronickou cestou.
Individuální el. nástroje musí mít
certifikaci a musí data předávat do NEN –
Národního elektronického nástroje. Dobře
uzavřít smlouvy!
Uvažuje se o povinnosti využívat NEN
samosprávou od 1.1.2019.
eLearning k NEN https://nen-elearning.nipez.cz
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Portál občana – Je řešením
elektronické obecní cesty?

• Kdy budou moci obce navázat své portály
na karty Portálu občana? Až po 1.7.2018?

• Jaké identity budou akceptované jako
důvěryhodné?

• Připravují se standardy pro napojování
IS obcí na Portál občana?
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CMS2 – Centrální místo služeb
dostupné z obce

• Jak se obec připojí k CMS2? Může využít i
veřejný Internet?

• Je pro uživatele dostupný katalog funkční
služeb CMS2?

• Je nutné, aby obce III. typu byly připojeny
přes krajský konektor?
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Různé - Diskuse a dotazy

• Centrální úřady vyžadují, aby obce

aplikovaly požadavky zákona o
kyberbezpečnosti při provozu aplikací pro
výkon přenesené působnosti (např. RŽP),
aniž by obce byly povinným subjektem ve
smyslu tohoto zákona (přináší to na obec
náklady a personální požadavky).
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Děkujeme za pozornost!
Mgr. Jaroslav Střelák, předseda KISMO
podatelna@krumsin.cz, 725 131 130

Ing. Pavel Rous, člen KISMO
pavel.rous@mestokladno.cz, 606 770 173
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