1. Zasedání Rady vlády pro informační společnost
Velká zasedací místnost č. 1.04, Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3 Praha 4, (Centrotex)
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Program:
1. Zahájení jednání
2. Projednání návrhu a schválení jednacího řádu RVIS
3. Informace o struktuře výborů
4. Plán zasedání Rady a předsednictva na rok 2015
5. Návrh opatření zvyšujících efektivnost služeb veřejné správy a podpůrných ICT služeb
6. Informace o strategickém cíli 3 Strategie a implementačního plánu / Koncept NAP (Národní
architektonický plán)
7. Informace o záměrech MV ve vztahu k zákonu ISVS
8. Různé
9. Závěr

Průběh jednání:
1. Zahájení setkání:
Jaroslav Strouhal přivítal všechny přítomné, omluvil se za to, že Rada vlády pro informační
společnost (dále jen Rada nebo RVIS) byla zřízena až po několika jednáních vlády, a představil
tajemníka RVIS Mgr. Bohdana Urbana.

Formální náležitosti:
Bod 1 - NMV Strouhal konstatoval, že vzhledem k přítomnosti nadpoloviční většiny členů,
konkrétně 18 z 28, je RVIS usnášeníschopná.
Byl předložen návrh programu, který členové obdrželi emailem ještě před zasedáním
a písemně s podklady. Nikdo neměl k programu připomínky a program byl jednomyslně
schválen.
Přijaté usnesení: Program jednání RVIS byl schválen.

2. Projednání návrhu a schválení jednacího řádu RVIS
NMV Strouhal nechává prostor k diskusi.
Technickou připomínku měl NMV Zmatlík a paní zástupkyně MMR. Ze strany tajemníka byla
navržena úprava jednacího řádu tak, že zápis je možné schválit i per rollam. S tím,
že připomínka NMV Zmatlíka bude zapracována v tomto smyslu, návrh opět jednohlasně
schválen.
Přijaté usnesení: Jednací řád byl schválen s následující úpravou: V čl. 3 odst. 8 se na konci
vkládají slova „nebo per rollam“.
Pozn. V průběhu projednávání tohoto bodu stoupl počet přítomných členů Rady na 20.

3. Informace o struktuře výborů
NMV Strouhal předává slovo tajemníkovi, který objasnil strukturu, zaměření a zdůraznil
důležitost Pracovních výborů v gesci MF.
Dle Statutu, v podobě, jak byl projednáván ve Vládě ČR, a v souladu s Implementačním
plánem pro Strategii budou zřízeny:
Společný řídící výbor pro eGovernment, který bude společný pro RVVIS a RVVS a který bude
mít v gesci MV.
Pracovní výbor pro bezpečnost, strategii a architekturu ICT, kterému předsedá opět
zástupce MV.

Pracovní výbor pro udržitelnost provozu ICT, kterému bude předsedat zástupce MF.
Pracovní výbor pro digitální agendu, kterému předsedá zástupce MPO.
NMV Strouhal požádal NMF Wagenknechta o co nejrychlejší zaslání nominace zástupce
pracovního výboru pro udržitelnost provozu ICT.
Zástupkyně MMR žádala o termín, do kdy zaslat nominace do Pracovních výborů. Je určen
termín 9. 1. 2015, tj. příští zasedání RVIS, který platí jako deadline pro všechny nominace
předsedů pracovních výborů. Toto je jednomyslně přijato.
Přijaté usnesení: Navrženou informaci o struktuře Pracovních výboru vč. řídícího výboru bere
Rada na vědomí.

4. Plán zasedání Rady a předsednictva na rok 2015.
Po udělení slova NMV Strouhalem tajemník RVIS uvedl, že v roce 2015 předpokládáme 4 jednání

celé Rady. První setkání se uskuteční v pátek 6. února od 9:30 přibližně do 12 hodin. Bude se
konat v prostorách MV – velká zasedací místnost 1.04. Všichni členové a místopředsedové
obdrží pozvánky.
Další zasedání celé RVIS se bude konat při příležitosti Konference Internet ve státní správě
a samosprávě (dále jen ISSS) v pondělí 13. dubna 2015 od 15 hodin, v Hradci Králové. Místo
konání bude včas upřesněno.
Následně předpokládáme ještě další dvě jednání celé Rady, informace o časech a místech
konání budou upřesněny 6. února 2015.
Co se týká zasedání předsednictva, podle jednacího řádu, který byl Radou schválen,
by se měla konat přibližně jednou měsíčně, a to ideálně v pátečních termínech, pokud ovšem
na tento den nevyjde zasedání celé Rady. Pokud bude jednání probíhat v prostorách MV,
navrhuje tajemník, aby se konalo vždy první pátek v měsíci, pokud nebude v tomto termínu
zasedat celá Rada. První setkání předsednictva se bude konat v pátek 9.1 2015 v 9:30 do cca
12:00 ve velké zasedací místnosti 1.04 v prostorách MV.
Návrh byl jednomyslně schválen.
Přijaté usnesení: Rada schvaluje výše uvedený plán práce na období do 13. 4. 2015. Plán
práce na celý rok 2015 bude projednán na následujícím zasedání RVIS.

5. Návrh opatření zvyšujících efektivnost služeb veřejné správy
a podpůrných ICT služeb
NMV Strouhal uvedl, že návrh opatření zvyšujících efektivnost služeb veřejné správy
a podpůrných ICT služeb byl předložen už na jednání Tripartity 4. 9. 2014, dále byl
projednáván i v rámci přípravného výboru Tripartity a byl prezentován při příležitosti různých
fór a setkání.

Materiál obecně shrnuje problémy současného eGovernmentu ICT v České republice
a jeho ambicí je navrhnout způsoby řešení, která vycházejí ze zahraničních vzorů, například
centra sdílených služeb, In-housové výjimky, jednotné tendry v rámci státu na pořizování
licencí a podobně.
Diskuse:
Připomínku mají někteří zástupci resortů (MZe – NMZe Adamec, MZd – NMZd Philipp.
V kapitole 3 v bodu c) 3 materiálu se pojednává o standardizaci. Měli bychom vycházet
ze standardizace, ale otázka zní, zda tu existuje nějaká instituce, která by ji určovala. Pokud
totiž máme fungovat ve standardech, musíme si je nejprve definovat.
NMV Strouhal otázku shrnuje a zároveň poskytuje i odpověď. Část gescí, což je ostatně další
částí programu, zákon 365 paragraf 4 a 5, určuje v tomto směru rozsáhlé kompetence MV
a kompetence v oblasti finančního řízení má MF. Roli MF potvrdil i zástupce MF (NMF
Wagenknecht) Digital Champion tuto informaci doplňuje, že primárně se jedná
o standardizaci agendových informačních systémů a odkazuje na následující prezentaci.
Dále následovaly dotazy týkající se metodiky Total Costs of Ownership.
Přijaté usnesení: Předloženou informaci - Návrh opatření zvyšujících efektivnost služeb
veřejné správy a podpůrných ICT služeb - bere Rada na vědomí. Členové rady uplatní své
připomínky do 9.1 2015 a následně bude tento materiál projednán předsednictvem RVIS
a Radou dne 9. 2. 2014. Následně bude předložen vládě.

6. Informace o strategickém cíli 3 Strategie a implementačního plánu /
Koncept NAP (Národní architektonický plán)
Prezentace se po udělení slova panem NMV Strouhalem ujal Digitální Champion. Při přípravě
cílů se vychází se ze Strategie, rezortních strategií a rovněž z potřebných projektů
nerealizovaných v minulém období (např. Národní digitální archiv, eSbírka/eLegislativa.
V rámci implementačního plánu ke Strategii bude vládou zafixováno 10 prioritních
projektových okruhů. Budeme vycházet z trojúhelníkového schématu Strategie – Projekty –
Architektury. Dále uvedl, že v tomto programovém období již nejsme na zelené louce gestorem architektonické konzistence bude Útvar hlavního architekta, jehož obnova v rámci
MV probíhá. Je třeba zohlednit i fungování veřejné správy jako celku, zejm. procesy. NMZe
Adamec upozornil na nutnost systémového řešení strategického plánování v oblasti
eGovernmentu (tzn. nezohledňovat pouze logiku ESIF) a zejména podchycení oblastí dataminingu a data-handlingu v oblasti veřejnoprávních AISů.
Přijaté usnesení: Předloženou informaci bere Rada na vědomí. Členové rady uplatní
své připomínky do 9. 1. 2015 a následně bude tento materiál projednán předsednictvem RVIS
a Radou dne 9. 2. 2014. Následně bude předložen vládě.

7. Informace o záměrech MV ve vztahu k zákonu ISVS
NMV Strouhal předal slovo tajemníkovi Rady, který shrnul kompetence MV dle zákona č.
365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.
Tento zákon upravuje oblast informačních systémů veřejné správy (ISVS), tj. informačních
systémů (IS), jejichž správci jsou subjekty veřejné správy s výjimkou svých provozních IS, IS
k vedení utajovaných skutečností a také IS vedených pro bezpečnostní a krizové účely.
Gestorem zákona je MV jakožto nástupce bývalého MI ČR
MV ČR má podle tohoto zákona (§§ 4 a 5) mj. tyto klíčové kompetence v následujících
oblastech:
Drží know-how veřejné správy v oblasti ISVS vč. strategií (expertiza)
Připravuje a koordinuje záměry v oblasti ISVS tam, kde existuje více správců ISVS (leadership v oblasti ISVS)
Vyjadřuje se k návrhům na pořízení, obnovu a provozování informačních a komunikačních technologií (IKT) podle zákona o rozp. pravidlech, resp. vyhlášky ISPROFIN (centralizace projednávání záměrů v oblasti IKT)
Zajišťuje metodiku v oblasti ISVS a IKT (metodické vedení)
Vede IS o ISVS a IS o datových prvcích
Stanoví a spravuje referenční rozhraní pro ISVS (referenční rozhraní)
Koordinuje a vytváří podmínky pro
o
podporu elektronického obchodu (podpora el. obchodu)
o
referenční pravidla pro vedení ISVS a přístup k nim pomocí tzv. dálkového přístupu
(sdílení dat ve VS)
o
činnost kontaktních míst VS (v širším slova smyslu pravidla pro one-stop-shopy VS)
kontroluje plnění povinností podle tohoto zákona vč. kontroly KMVS (státní kontrola)
vede metodický Věstník (zveřejňování Věstníku)
spravuje centrální místo služeb IKT VS (správa CMS)
vyžadovat spolupráci ostatních subjektů VS (povinnost ostatních ÚSÚ spolupracovat)
přístupnost k údajům pro hendikepované osoby (přístupnost dat)
Dle NMF Wagenknechta, MF ČR má jako gestor informačních systémů v oblasti finančního
řízení včetně daňové oblasti, státní pokladny, evidence pořizování a nakládání s majetkem,
a další podpory ICT v rámci řídících procesů na úrovni státní správy mj. tyto klíčové kompetence:
-

-

Stanovení strategie a řízení realizace v oblastech
 Státní rozpočet
 Integrovaný informační systém státní pokladny
 Hospodaření s majetkem státu
 Centrální nákup
Poskytování služeb pro státní správu v oblasti finančního řízení a auditu

-

Poskytování služeb datového centra
Zpracování, manipulace a archivace dat, které jsou sdíleny s orgány a institucemi EU,
Zajištění infrastruktury pro služby, jejichž uživatelem jsou instituce státní správy.

MV a MF hodlají důsledně tyto své kompetence uplatňovat.
Přijaté usnesení: Předloženou informaci - Kompetence MV dle zákona č. 365/2000 Sb. - bere
Rada na vědomí. Shrnutí kompetencí bude uvedeno v zápise či jeho příloze. Rada vyzývá MV
k předložení ideového záměru tzv. „koncepční“ novely tohoto zákona do příštího zasedání
Rady, tj. do 6. 2. 2015.
Pozn. V průběhu projednávání tohoto bodu klesl počet přítomných členů Rady na 19.

8. Různé
NMV Strouhal přednesl informaci z jednání vlády konané dne 15.12. Na základě závěrů
z tohoto jednání budou materiály ke schvalování tzv. JŘBÚ předkládány vládě cestou RVIS.
Bez doporučení RVIS budou tyto materiály projednávány s rozpravou. V rámci RVIS je tedy
třeba zřídit Pracovní skupinu pro projednání JŘBÚ ve složení zástupců MV, MF, Úřadu vlády
a MZe. Složení PS, cíle, procesní model předkládání a návrhy šablon budou definovány
ze strany MV a MF (MF pro ekonomickou stránku věci) do 6. 1. 2015. Následně by měly být
základní teze fungování projednány 9. 1. na předsednictvu RVIS. Následně proběhla diskuse
na téma okruhů, které bude skupina projednávat, a nominace zástupců jednotlivých výše
uvedených ministerstev a zapojení MMR. Zapojení MMR by měla být součinnost
resp. plnoprávné členství z titulu gesce za zákon o zadání veřejných zakázek. Úřad vlády ověří
okruh materiálů, který bude předmětem projednání skupiny. Podklady skupiny bude
projednávat předsednictvo RVIS. Zástupci MV, MF, Úřadu vlády, MMR a MZe dodají nominace
do skupiny do 22. 12. 2014.
Pozn. V průběhu projednávání tohoto bodu klesl počet přítomných členů Rady na 19.
Následně Digitální šampion a tajemník RVIS představili problematiku horizontální a vertikální
spolupráce při využívání tzv. in-house výjimky podle § 18 ZZVZ. Zadání úkolu na MMR cestou
RVIS zpracovat příslušnou analýzu bylo předjednáno na setkání CIOs ÚSÚ minulý pátek.
Navrhuje se uložit MMR předložit návrh možností řešení horizontální a vertikální spolupráce
při postupu dle § 18 ZZVZ. NMZe Adamec upozornil na fakt, že in-house výjimka neřeší
nutnost zaplatit schopné ICT odborníky ve služebním poměru dle zákona
234/2014 Sb. či zaměstnaneckém poměru. NMF Wagenknecht takové řešení jako výjimečné
podporuje s tím, že by model měl být projednán vládou. S nutností řešení souhlasí i NMV
Strouhal.
Přijaté usnesení: Záměr zadání zpracování materiálu k problematice horizontální a vertikální
spolupráce při využívání tzv. in-house výjimky podle § 18 ZZVZ a jeho předložení vládě do

konce března 2015 Rada schvaluje. Detaily budou projednány na předsednictvu dne 9. 1.
2015.
Dále N Ř NBÚ Šmíd informoval o skutečnosti, že 19. 12. 2015 vyjdou ve Sbírce zákonů
prováděcí právní předpisy k zákonu o kybernetické bezpečnosti.
Pozn. V průběhu projednávání tohoto bodu klesl počet přítomných členů Rady na 17.

9. Závěr
NMV Strouhal poděkoval všem za účast a prohlašuje jednání za ukončené.

