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Vážený pane poslanče,

dovolte mi odpovědět na Váš dopis ze dne 19. 7. 2018, ve kterém se mě v souvislosti se 

spuštěním tzv. Portálu občana ke dni 8. 7. 2018 ptáte, jaké služby spadající pod resort 

Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) hodláme do předmětného portálu 

implementovat a zda bychom mohli poskytnout i přibližný harmonogram tohoto procesu. 

Úvodem bych rád uvedl, že MŽP vítá vznik nové podoby Portálu veřejné správy a Portálu 

občana, který umožňuje nabízet personalizované elektronické služby veřejné správy 

z jednoho místa na základě autentizace osoby. 

V současné době probíhá na MŽP interní diskuze o nabídkách služeb, které by bylo možné 

zpřístupnit prostřednictvím tohoto Portálu. Probíhá i mapování stavu ministerstva pro účely 

implementace nové Informační koncepce České republiky, která je jedním z hlavních pilířů 

programu "Digitální Česko". Z dosavadní analýzy vyplývá, že většina elektronických služeb, 

mimo obecné poskytování informací veřejnosti, je určena pro ekonomické subjekty, 

potenciálně tedy pro portál Podnikatele (viz např. agendové informační systémy jako 

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností – ISPOP a Informační systém odpadového 

hospodářství – ISOH). I pro uživatele z řad občanů jsou elektronické služby zatím nabízeny 

prostřednictvím agendových informačních systémů (AIS), které mají vlastní autentifikační a 

autorizační systém. V současnosti však nejsou tyto systémy připraveny pro přihlášení pomocí 

státem garantovaných identit a jejich identifikačních prostředků (např. prostřednictvím ISDS, 

elektronického občanského průkazu apod.). 

K reprezentativním službám rezortu životního prostředí pro občany již nyní patří:

 Žádosti o poskytnutí dotace - https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/ (prostřednictvím 

IS Operačního programu Životní prostředí a Národního programu Životní prostředí).

 Potvrzení o převzetí autovraku - https://autovraky.mzp.cz/autovrak/webklient/ (Modul 

Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství – MA ISOH).

 Žádosti o dovoz / vývoz chráněných či ohrožených druhů zvířat a rostlin - 

http://cites.env.cz/register/ (Registr CITES).
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 Do přehledu můžeme zařadit i poskytování informačních služeb ze všech oblastí 

životního prostředí prostřednictvím systému EnviHELP - https://helpdesk.cenia.cz. Lze 

v něm vyhledávat životní situace, pojmy, legislativu, často kladené otázky, či 

informace ve znalostní bázi, nebo přímo zadat dotaz a stav jeho řešení sledovat. 

 Potenciál ke zveřejnění nabízejí i žádosti o certifikáty a osvědčení z oblasti životního 

prostředí. Jde o výhledovou záležitost, která v současné době ještě není u všech 

relevantních agend podporována elektronicky.

Zpřístupnění těchto (a dalších) služeb přes Portál občana je otevřená záležitost, protože je 

nutné jednak implementovat poměrně komplikované technické a metodické postupy v oblasti 

identifikace uživatele a jednak disponovat dostatečnými finančními prostředky a pádnými 

rozvojovými požadavky (ideálně podpořenými zákonem), jež podporují prezentaci zvolených 

služeb mj. přes Portál občana. Důležitým aspektem prezentace je také poptávka veřejnosti 

po dané službě. Mohou jimi být služby spojené s dotacemi, se sankcemi za neplnění 

konkrétních povinností nebo nejčastěji řešené životní situace, jež je možné provádět 

elektronicky a které řeší široké masy lidí.

Další postup zavádění služeb pro občany je závislý i na zajištění finančních prostředků a 

personálních zdrojů pro úpravu odpovídajících systémů. V návaznosti na Strategický rámec 

rozvoje veřejné správy, v souladu se státní politikou budování eGovernmentu a konceptu 

úplného elektronického podání má MŽP připraveny k realizaci dva integrační ICT projekty, 

jejichž cílem je "otevření" rezortních AIS vůči centrálním systémům prostřednictvím 

jednotných rozhraní. Jsou to projekty EnviBUS "Celorezortní integrační sběrnice služeb" a 

EnviUEP "Rezortní úplné elektronické podání". Tyto projekty využijí státem garantované 

informační zdroje směřující ke konsolidaci digitalizace státní správy (např. Národní identitní 

autorita – NIA, národní integrační sběrnice eGSB, Základní registry apod.) a bude možné 

jejich služby následně umístit na Portál občana.

MŽP promítlo tyto trendy do cílů a priorit „Strategie rozvoje informačních a komunikačních 

technologií v rezortu životního prostředí v letech 2016–2020“, která obsahuje mj. i orientační 

harmonogram jejich naplňování. Harmonogram nicméně nelze nyní ke konkrétním službám 

jednoznačně predikovat. První služby na Portál občana bude možné, mj. s ohledem na 

zdlouhavý proces realizace veřejných zakázek a omezené finanční zdroje MŽP na rozvoj IS, 

nabídnout nejdříve v průběhu roku 2020.

S pozdravem

Mgr. Richard Brabec
podepsáno elektronicky
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Vážený pan
Ondřej Profant
poslanec
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Praha
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