Ing. Miroslav Toman, CSc.
ministr zemědělství
V Praze dne 1 5 -08- 2018 Čj. 42746/2018-MZE-11150
Vážený pane poslance,
obdržel jsem Váš dopis ze dne 18. 6. 2018 ve věci podání informace o službách pro
občany, které Ministerstvo zemědělství hodlá implementovat do Portálu občana. K tomuto
dotazu Vám sděluji následující:
V současné době jsou na veřejně dostupném portálu eAGRI zpřístupněny tzv. životní situace,
obsahující základní informace týkající se hlavních oblastí agend v rámci kompetencí
ministerstva. Jedná se o statické informace s jednotnou strukturou obsahu (např. kontakt,
zodpovědný útvar, základní informace, oprávnění, podmínky a postup, místo vyřízení,
potřebné doklady, poplatky, lhůty, forma podání, sankce, související předpisy, elektronické
formuláře aj.). Pro doplnění uvádím jejich přehled v příloze.
V souladu s principy eGovernmentu je cílem v maximální možné míře tyto informace
poskytovat jako on-line služby, v elektronické podobě s využitím úplného elektronického
podání/vyřízení, s odpovídajícím zabezpečením, na základě jednoznačné identifikace a
dostupné pro veřejnost z jednoho místa.
Pro naplnění tohoto cíle připravujeme postupnou transformaci uvedených životních situací
z podoby statických informací do plně elektronických on-line služeb, zpřístupněných z Portálu
občana.
Vzhledem k tomu, že k realizaci on-line služeb prostřednictvím Portálu občana je nezbytné
vytvoření standardního komunikačního rozhraní na straně ministerstva, s vazbou na Národní

bod pro identifikaci a autentizaci (NIA) a na provozovatele portálu, není v současné době
možné stanovit harmonogram postupného zprovozňování uvedených služeb.
S pozdravem
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě Ověřuji pod pořadovým
číslem 110444211-232627-180815140622, že tento dokument sepsaný 15.08.2018, který vznikl
převedením 2 stránek vstupu v listinné podobě do podoby elektronické se doslovně shoduje s
obsahem vstupu. Zajišťovací prvek: žádný Ověřující osoba: Kamila Jagošová Vystavil:
Ministerstvo zemědělství v Praze dne 15. 08. 2018.

