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I. Předseda a členové Rady vlády pro informační společnost (dále „Rada“)
Stav k 10. 6. 2016
JMÉNO

TRVALÝ
RESORT
ZÁSTUP
JUDr.
Jaroslav
Milan Chovanec
Strouhal
Ministerstvo vnitra
Dipl.-Ing.
Miroslav
Ing. Andrej Babiš
Hejna
Ministerstvo financí
JUDr. Jan
Blecha
Ministerstvo
Ing. Karla Šlechtová
pro místní rozvoj
Ing.
Jiří
Ing. Jan Mládek, Havlíček,
Ministerstvo průmyslu
CSc.
MBA
a obchodu
JUDr. Tomáš Prouza
Úřad vlády
MVDr. Pavel
Ing.
Bělobrádek, Ph.D,
Zdeněk
Úřad vlády
MPA
Adamec
Ing. Pavel Dvořák
Úřad vlády
Marek Ondroušek
Úřad vlády
Ministerstvo školství,
Ing. Václav Jelen
mládeže
a tělovýchovy
Ing. Vlastimil
Nezval
Ministerstvo dopravy
Ing. Josef Havaš,
MBA
Ministerstvo dopravy
Ing.
Ing. Jiří Havlíček, Miloslav
Ministerstvo průmyslu
MBA
Marčan
a obchodu
Mgr. Karel Novotný,
Ministerstvo průmyslu
MBA,LLM
a obchodu
Ing. Miloslav Stašek
Ministerstvo
zahraničních věcí
Mgr. Lenka Ptáčková
Ministerstvo
Melicharová
zdravotnictví
David
Ministerstvo
Ing. Zdeněk Adamec Šetina
zemědělství
Mgr. Jiří Zmatlík
Ministerstvo vnitra
Mgr. Jana
Vildumetzová
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo
práce
Mgr. Bc. Robert Baxa
a sociálních věcí

Funkce zastávaná
v Radě
předseda Rady
místopředseda Rady
místopředseda Rady
místopředseda Rady
místopředseda Rady
místopředseda Rady
člen
člen

člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
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JUDr. Olga
Letáčková
Mgr. Ondřej Malý
Ing. Jaroslav Šmíd
plk. Zdeněk Rýpar
Ing. Jan Ladin
Ing. Ondřej Felix,
CSc.
plk.
Mgr.
Pavel
Osvald
Mgr. Zdeněk Bulíř

Ministerstvo
pro místní rozvoj
Český
telekomunikační úřad
Národní
bezpečnostní úřad
Ministerstvo obrany
Ministerstvo
spravedlnosti
Digital Champion

člen
člen
člen
člen
člen
člen

Policejní
prezidium člen
PČR
Český statistický úřad člen
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Rada vlády pro informační společnost (dále RVIS nebo Rada) vznikla usnesením
vlády ze dne 24. listopadu 2014 č. 961 rozdělením Rady vlády pro informační
společnost a konkurenceschopnost na Radu vlády pro informační společnost a Radu
vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Statut Rady byl pozměněn
usnesením vlády č. 21 ze dne 14. ledna 2015 k Implementačním plánům
Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014
– 2020, změně Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky
pro období 2014 – 2020 a o změně Statutu Rady vlády pro veřejnou správu a Statutu
Rady vlády pro informační společnost. Poslední aktualizace Statutu Rady proběhla
usnesením vlády č. 889 ze dne 2. listopadu 2015.
Rada vlády pro informační společnost spolupracuje s Radou vlády pro veřejnou
správu prostřednictvím Společného řídícího výboru pro eGovernment a služby
informační společnosti ve veřejné správě.
II.
Plnění

Zaměstnanci
úkolů

sekretariátu

Rady,

vyplývajících

z jejího

Statutu,

zabezpečují

Ing. Helena Duffková a Mgr. Lucie Novotná. Od počátku Rady vlády pro informační
společnost vykonával funkci tajemníka Mgr. Bohdan Urban. Dne 9. října 2015 byl
do funkce tajemníka Rady jmenován Mgr. Lubomír Valenta. Dne 28. dubna 2016 byl
do funkce tajemníka Rady jmenován Ing. Roman Vrba.

Kontaktní údaje na sekretariát:
Mgr. Lucie Novotná,
vrchní ministerský rada
Telefon 974 816 629, Mobil 602 232 261
lucie.novotna1@mvcr.cz

Ing. Helena Duffková
ministerský rada
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Telefon 974 817 544 Mobil 735 193 046
helena.duffkova@mvcr.cz

Dle článku č. 10 Statutu Rady za plnění úkolů Sekretariátu Rady odpovídá
a jeho činnost řídí tajemník Rady, kterým je vrchní ministerský rada Ministerstva
vnitra.

Kontaktní údaje tajemníka RVIS:

Ing. Roman Vrba
ředitel odboru eGovernmentu
Telefon 974 816 614 Mobil 739 324 066
roman.vrba@mvcr.cz

Sekretariát Rady zejména:
a) administrativně a organizačně zabezpečuje činnost Rady, zajišťuje zpracování
zápisů z jednání Rady,
b) soustřeďuje podklady a informace potřebné pro činnost Rady,
c) zajišťuje zpracování odborných podkladů pro jednání Rady na základě pokynů
předsedy Rady,
d) podílí se na zajišťování zpracování odborných podkladů pro jednání výborů
Rady ve spolupráci s jejich předsedy,
e) spolupracuje s vedoucími pracovních skupin Rady,
f) pravidelně aktualizuje informace, zveřejněné o Radě a její činnosti, včetně
zápisů z jednání Rady a informace o činnosti výborů Rady a o pracovních
skupinách Rady a jejich činnostech, na webových stránkách Ministerstva
vnitra.
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III. Přehled činností
Rada se v celém svém složení se poprvé sešla 18. prosince 2014, kdy se konalo
ustavující zasedání. V roce 2015 se Rada sešla dne 6. února, 13. dubna, 19. června,
9. října a 11. prosince. Termíny pro zasedání v roce 2016 jsou určeny na 11. března,
10. června, 9. září a 9. prosince.
Ze zasedání Rady jsou zpracovávány zápisy. Pro vnitřní účely Rady jsou zápisy
přístupné na sdílené online platformě SharePoint, po jejich schválení jsou
zveřejňovány na webových stránkách RVIS (viz kapitolu „Tisk a publikace, výstupy
na Internetu“).
Rada má 29 členů. Předsedou Rady je ministr vnitra, který trvale pověřil svým
zastupování náměstka pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií
JUDr. Jaroslava Strouhala. Rada má 6 místopředsedů. Členy Rady jsou dále
zástupce

Ministerstva

vnitra,

Úřadu

vlády,

Ministerstva

průmyslu

a obchodu, Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva
zdravotnictví, Ministerstva zemědělství, Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní
rozvoj, Ministerstva obrany, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva zahraničních
věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Českého telekomunikačního
úřadu, Národního bezpečnostního úřadu a Českého statistického úřadu. Členy
Rady jsou rovněž Digital Champion pro Českou republiku, tajemník Rady vlády
pro informační společnost.
V současné chvíli má Rada 5 pracovních výborů a 9 pracovních skupin. Dne
21. ledna 2016 zřízen Pracovní výbor pro Národní koordinaci rozvoje sítí nové
generace. V souladu se statutem pracovního výboru a se statutem Rady vlády
pro informační společnost byly v rámci nově zřízeného výboru zřízeny pracovní
skupiny. Jedná se o Pracovní skupinu pro komunikaci, jejímž cílem je vytvoření
komunikační platformy určené k zajištění efektivní výměně informací zástupců Rady
primárně se zástupci krajů a obcí České republiky věnující se informatice a dále
se zástupci ICT firem. Další pracovní skupina Realizace a provoz byla založena
pro potřeby identifikace vhodných provozních a investičních modelů pro udržitelnou
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realizaci a provoz vysokorychlostních sítí. Pracovní skupina Strategické cíle byla
zřízena za účelem definice strategických cílů pro rozvoj nové generace. Pracovní
skupina Mapování má za hlavní cíl identifikaci vhodných metod pro mapování
stávajícího stavu a potřeb dalšího rozvoje sítí nové generace. Pracovní skupina
Financování má za cíl zjištění finančních zdrojů pro rozvoj sítí nových generací.
Poslední nově zřízenou skupinou v rámci Pracovního výboru pro Národní koordinaci
rozvoje sítí nové generace je pracovní skupina Legislativa, jejímž cílem
je identifikace legislativních limitů a vytvoření nových legislativních dokumentů
v oblasti rozvoje sítí nové generace. Nově založený výbor a další nový člen Rady
vlády pro informační společnost, kterým se stal koordinátor digitální agendy při Úřadu
vlády České republiky a vyplývající provazby s jeho funkcí a činností Rady budou
řádně instituovány v připravované změně statutu na podzim 2016. Rozvržení skupin
a pracovních výborů je nastíněno níže v rámci Organizačního schématu RVIS.
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Schéma Organizační struktury RVIS
Rada vlády pro

Rada vlády pro informační společnost

veřejnou správu

Společný
řídící
výbor
pro
eGovernment
a
služby informační
společnost

Pracovní výbor pro
bezpečnost,
provoz, strategii a
architekturu ICT

Počet členů: 28
Předseda:
JUDr. Jaroslav Strouhal
Perioda zasedání:
3 měsíce

Počet členů: 27

Předsednictvo Rady vlády pro

Předseda:
Ing. Roman Vrba
Perioda
zasedání:
1 měsíc

informační společnost

Počet členů: 8

Počet členů: 15

Pracovní výbor
pro
Digitální
agendu

Předseda:
Mgr. Tomáš Kroupa
Perioda
zasedání:
2 měsíce

Pracovní výbor pro
udržitelnost
provozu ICT a
nákup zboží a
služeb
v oblasti
ICT

Pracovní skupina
pro eFakturaci

Počet členů: 7
Předseda:
JUDr. Jaroslav Strouhal
Perioda zasedání:
14 dnů

Předseda:
Ing. Vilém Veselý
Perioda
zasedání:
2 měsíce

Počet členů: 8

Pracovní výbor pro
Národní koordinaci
rozvoje sítí nové
generace

Předseda:
Dipl. Ing. Miroslav
Hejna
Perioda zasedání: 2
měsíce

Pracovní skupiny
pro jednací řízení
bez uveřejnění

Počet členů: 13
Předseda:
JUDr. Jaroslav Strouhal
Perioda zasedání:
1 měsíc

Pracovní skupina

Pracovní skupina
pro

prostorové

informace

Pracovní skupina
pro komunikaci

Pracovní skupina
Strategické cíle

Pracovní skupina
pro legislativu

Pracovní skupina
Mapování

Pracovní skupina
Financování
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Realizace
a provoz

III. A) Přehled a program zasedání Rady vlády pro informační společnost do
30. června 2016

11. března 2016: plenární zasedání Rady vlády pro informační společnost

 Zahájení jednání a schválení programu
 Schválení zápisů z plenárních zasedání Rady vlády pro informační společnost
z 9. října 2015 a 11. prosince 2015
 Využití Egon Service Bus a Základních registrů pro tvorbu propojeného datového
fondu veřejné správy
 Využití systému ZIFO/AIFO pro zabezpečení osobních údajů v systémech veřejné
správy a postupné utlumovaní rodného čísla jako identifikátoru fyzických osob
 Informace o pilotním projektu anonymizace dokumentů
 Informace o Strategii g-cloudu
 Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě
 Výsledky dotazníkového šetření a další postup ve zjišťování technického stavu
datových center a serverových místností spravovaných orgány veřejné moci
 Stav realizace projektů eGovernmentu ve vztahu k naplňování Strategického
rámce rozvoje veřejné správy ČR 2014 - 2020
 Analýza dosavadních usnesení vlády týkajících se ICT, jejich revize a sjednocení
relevantních oblastí (Revize UV 889/2015 z hlediska aktuálního vývoje a reálných
možností veřejné správy)
 Autorská práva – edukace státních zaměstnanců, metodika uzavírání smluv

10

 Informace o činnosti pracovních výborů a pracovních skupin RVIS
 Horizontální audit ICT projektů IOP – desatero dobré praxe

10. června 2016: plenární zasedání Rady vlády pro informační společnost

 Zahájení jednání a schválení programu
 Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě
 Schválení zápisu z plenárního zasedání Rady vlády pro informační společnost
z 11. března 2016
 Opětovné projednání usnesení V/b ze zasedání RVIS ze dne 9. 10. 2015, kterým
RVIS nedoporučila okruhy 3.10, 4. a 5.2 jako prioritní pro rok 2016 z hlediska
čerpání z IROP
 Statut Pracovní skupiny pro prostorové informace Rady vlády pro informační
společnost
 Výroční zpráva 2016 o činnosti RVIS k předložení vládě pro informaci
do 30. 6. 2016
 Pololetní zpráva o činnosti pracovní skupiny pro jednací řízení bez uveřejnění
 Evaluační zpráva k Implementačnímu plánu 3
 Open Data
 Analýza předchozích usnesení vlády, týkajících se ICT, jejich revize a sjednocení
toho, co je stále relevantní (Revize UV 889/2015 z hlediska aktuálního vývoje
a reálných možností veřejné správy).
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 Autorská práva – edukace státních zaměstnanců, metodika uzavírání smluv.
(Metodicky sjednotit postupy ICT úseků při plánování a uzavírání nových
kontraktů, navrhnout standardy smluv z hlediska autorských práv; ustanovit
pracovní skupinu, která se bude zabývat touto problematikou, včetně analýzy
možných zpětných dopadů na legislativu).
 Registr smluv

III.

B) Přehled a program zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační
společnost v roce 2016

V čele Předsednictva Rady stojí předseda Rady. Členy Předsednictva Rady jsou
předseda Rady, místopředsedové Rady kromě místopředsedy vlády pro vědu,
výzkum a inovace a dále zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva práce
a sociálních věcí a Úřadu vlády.

Předsednictvo Rady zejména:
a) řídí aktivity Rady mezi zasedáními Rady,
b) projednává materiály předkládané vládě, které se vztahují k problematice
reformy veřejné správy a dále k problematice informační společnosti,
eGovernmentu,

zavádění

informačních

a

komunikačních

technologií

a elektronizace veřejné správy mezi zasedáními Rady,
c) stanovuje strategickou orientaci činnosti Rady jako podklad pro sestavení
plánu činnosti Rady.
Předsednictvo Rady se schází v pravidelných dvoutýdenních intervalech a řeší dílčí
problematiku, která vyplývá z jednání celé Rady.
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15. ledna 2016: zasedání Předsednictva RVIS

 Nové pravomoci OHA ve vazbě na Pracovní skupinu RVIS pro JŘBU
 Zjednodušená metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy
 Informace k materiálům projednávaným pracovní skupinou JŘBU
 Cvičení v kybernetické bezpečnosti/Výjezdní zasedání RVIS
 Informace o připomínkovém řízení 2 návrhy prováděcích vyhlášek k zákonu
o zadávání veřejných zakázek
 Různé: SAP; Metodika TCO; Možnosti distančního složení úřednické zkoušky,
Strategie Cloud computingu; Organizační informace týkající se projednání
mimořádné výroční zprávy o činnosti RVIS vládou

1. února 2016: zasedání Předsednictva RVIS

 Nové pravomoci OHA ve vazbě na Pracovní skupinu RVIS pro JŘBU
 Zjednodušená metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy
 Projednání doplnění projektových okruhů č. 8.2 Elektronické doručování
a ekvivalence dokumentů (eIDAS) a č. 8.1 Elektronická identita do výzvy IROP
eGovernment I. (březen 2016)
 Informace k materiálům projednávaným pracovní skupinou JŘBU
 Cvičení v kybernetické bezpečnosti/Výjezdní zasedání RVIS
 Informace o připomínkovém řízení 2 návrhů prováděcích vyhlášek k zákonu
o zadávání veřejných zakázek
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 Různé: Složení úřednické zkoušky distančně; Statut Pracovního výboru Národní
koordinace rozvoje sítí nové generace Rady vlády pro informační společnost;
Informace ohledně návrhu strategie Cloud computingu; EKIS, HR systém.

18. února 2016: zasedání Předsednictva RVIS

 Možnosti distančního složení úřednické zkoušky
 Informace o připomínkovém řízení 2 návrhů prováděcích vyhlášek k zákonu
o zadávání veřejných zakázek
 Zjednodušená metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy
 Cvičení v kybernetické bezpečnosti/Výjezdní zasedání předsednictva RVIS
 Zjednodušená metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy
 Různé: Žádost k stálému hostování na RVIS; Návrh témat na plenární zasedání
RVIS dne 11. března 2016;

15. března 2016: Výjezdní zasedání Předsednictva RVIS

 Návrh na úpravu definice ICT zakázky
 Strategie rozvoje ICT služeb ve veřejné správě – příprava zprávy o plnění
navrhovaných opatření
 Analýza možností odměňování zaměstnanců ve veřejné správě
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 Informace o zřízení nové Pracovní skupiny pro komunikaci

1. dubna 2016: zasedání Předsednictva RVIS

 Žádost Pracovní skupiny pro jednací řízení bez uveřejnění o vyjádření názoru
k postupu Pracovní skupiny v případě, že stanovisko útvaru Hlavního architekta
eGovernmentu k předloženému postupu nebude poskytnuto nebo bude
negativní
 Statut Pracovní skupiny pro komunikace
 Výzva IROP eGovernment I. změna subalokací na prioritní projektové okruhy
 Různé: Zpráva o plnění navrhovaných opatření ke Strategii rozvoje ICT služeb
veřejné správy a jejím opatřením na zefektivnění ICT služeb k 31. březnu 2016
ve středu 1. dubna 2015; návrh na zřízení 5 pracovních skupin v rámci
Pracovního výboru pro národní koordinaci rozvoje sítí nové generace; Hlasování
k návrhu JŘBU zakázky “Vypořádání autorských práv k SW pro IS VaVal
a zajištění minimálních nezbytných provozních změn“.

15. dubna 2016: zasedání Předsednictva RVIS

 Změna subalokací na prioritní projektové okruhy – prioritizace čerpání finančních
prostředků
 Zpráva o plnění opatření ke Strategii rozvoje ICT služeb veřejné správy a jejím
opatřením na zefektivnění ICT služeb k 31. březnu 2016
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 Zakázka Policejní prezidia s názvem „Rámcová smlouva o poskytování
technické podpory a rozvoje aplikačního software NS-VIS“.
 Různé: Žádost o připomínky k materiálu na zajištění dalšího provozu
Informačního systému datových stránek (ISDS); Žádost o dodání témat
na plenární zasedání 10. června 2016.

28. dubna 2016: zasedání Předsednictva RVIS

 I Změna subalokací na prioritní projektové okruhy ve výzvě IROP „eGovernment
I.“ – aktuální informace
 Informační systém datových schránek – zajištění dalšího provozu ISDS
 Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy – stanovení harmonogramu plnění
navrhovaných opatření
 Různé: Žádost o návrhy témat pro plenární zasedání RVIS 10. června 2016;
Revize existujících usnesení vlády týkajících se tématu ICT; Změna na postu
tajemníka RVIS

19. května 2016: zasedání Předsednictva RVIS

 Změna subalokací na prioritní projektové okruhy – prioritizace čerpání finančních
prostředků
 Harmonogram výzev 2017

16

 Program plenárního zasedání RVIS
 Stanovení harmonogramu opatření ze Strategie rozvoje ICT služeb veřejné
správy
 Změna jednacího řádu RVIS
 Informace o zakázkách projednaných pracovní skupinou JŘBU

3. června 2016: zasedání Předsednictva RVIS

 Harmonogram plnění opatření plynoucí ze Strategie rozvoje ICT služeb veřejné
správy
 Nařízení o ochraně dat
 Jednací řád RVIS

23. června 2015: zasedání Předsednictva RVIS

 Program prozatím nebyl stanoven

i.

C) Výbory a pracovní skupiny

Rada

vlády

pro

informační

společnost

je

propojena

s Radou

vlády

pro veřejnou správu, a to skrze Společný řídící výbor pro eGovernment a služby
informační společnosti ve veřejné správě, jehož předsedou je ředitel odboru
eGovernmentu, Ing. Roman Vrba.
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Společný řídící výbor pro eGovernment a služby informační společnosti
ve veřejné správě
Společný řídící výbor je zřízen za účelem předávání informací mezi RVIS a RVVS.
Současně zajišťuje spolupráci obou Rad při realizaci úkolů specifikovaných
Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy v České republice pro období 2014
– 2020. Průběžně dohlíží a řídí realizaci Strategického cíle č. 3, projednává výstupy
opatření/aktivit a předkládá je ke schválení RVIS, průběžně kontroluje plnění postupu
prací (včetně kontroly plnění harmonogramu a čerpání rozpočtu), schvaluje Registr
rizik, postupy řízení rizik a jejich změnu, projednává a schvaluje opatření
ke snížení významnosti rizik a opatření při výskytu rizik. Dále schvaluje pravidelnou
zprávu o řízení rizik. Společný řídící výbor se řídí dle Statutu, který byl schválen
RVVS dne 20. listopadu 2015 a RVIS dne 11. prosince 2015.
Společný řídící výbor má 27 členů na úrovni odborníků v oblasti informačních
a komunikačních technologií a veřejné správy. První oficiální zasedání ve finálním
složení Řídícího výboru se konalo dne 6. listopadu 2015, kde mimo jiné byly podány
souhrnné informace především o činnosti obou Rad (RVIS a RVVS), naplňování
aktivit vycházejících z Implementačního plánu č. 3 a vyhodnocení rizik k datu
31. října 2015. Dále byly podány informace o IROP a OPZ.
V roce 2016 se Společný řídící výbor schází pravidelně 1x za měsíc. Na uplynulých
jednání se zabýval problematikou plynoucí ze Statutu a vztahující se k realizaci
Implementačního plánu č. 3. Na zasedání dne 25. Května 2016 projednával
evaluační zprávu 2016, která hodnotí stav projektů a naplnění Implementačního
plánu 3 za rok 2015. Budoucím plán činnosti výboru spočívá především v projednání
Strategického rámce a Implementačního plánu č. 3, respektive ve tvorbě návrhů na
jeho úpravu. Společný řídící výbor mimo jiné projednával i další nosná témata
eGovernmentu, např. IS registru smluv, utlumování rodných čísel, hodnocení DESI,
metodiku TCO a další.
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Dále jsou pod RVIS zřízeny 4 pracovní výbory:

1. Pracovní výbor pro bezpečnost, provoz, strategii a architekturu ICT
Předsedou Pracovního výboru pro bezpečnost, provoz, strategii a architekturu ICT
(dále jen PV) je zástupce Ministerstva vnitra Mgr. Tomáš Kroupa z odboru Hlavního
architekta, který byl jmenován dne 30. dubna 2015. Nominování do pracovního
výboru budou zaměstnanci na úrovni ICT architektů jednotlivých ministerstev a
zástupci Asociace krajů České republiky a Svazu měst a obcí České republiky.
Hlavní činností, kterými se výboru bude zabývat je projednání výstupů z tvorby
Národního architektonického plánu, pravidla pro vydávání stanovisek Hlavního
architekta eGovernmentu, metodiky TCO, analýzy sdílených služeb ICT. Je připraven
statut, který specifikuje agendu PV a který bude předložen na nejbližším jednání
Předsednictva. Po schválení statutu dojde k oficiálnímu oslovení jednotlivých resortu
s žádostí o nominaci. Interní komunikací a v souladu se zpracovaným statutem byla
dohodnuta změna názvu na PV pro architekturu a strategii. Vyřazením bezpečnosti
dojde k lepší korespondenci s praktickou náplní PV. Na plenárním zasedání RVIS
dne 10. června 2016 byl návrh na změnu názvu PV projednán a schválen.
Odbor Hlavního architekta eGovernmentu, který je gestorem PV ve spolupráci
s jednotlivými architekty resortu připravuje podklady pro jednání s ohledem
na dynamicky vývoj v této oblasti a nově přijaté usnesení vlády č. 889/2015,
které upravuje některé aspekty, došlo k rozhodnutí o posunu zahájení oficiální
činnosti.

2. Pracovní výbor pro Digitální agendu
Předsedou Pracovního výboru pro digitální agendu je Ing. Vilém Veselý
z Ministerstva průmyslu a obchodu. Výbor se sešel na jednom řádném zasedání
konaném dne 6. března 2015. Z důvodů vysoké vytíženosti byla problematika řešena
ad hoc korespondenčně. Členy výboru jsou zástupci Asociace provozovatelů
kabelových a telekomunikačních sítí v České Republice, Asociace provozovatelů
mobilních

sítí,

České

asociace

elektronických

komunikací,

Českého

telekomunikačního úřadu, Hospodářské komory ČR, ICT Unie, Svazu průmyslu
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a dopravy ČR, Sdružení pro internetový rozvoj, Úřadu pro ochranu osobních údajů,
MF, MK, MMR, MŠMT, MV, MO, NBÚ a digitální šampion ČR. Zásadní témata
spojená s digitální ekonomikou zpracovávají ad hoc pracovní skupiny, které byly
ze strany MPO průběžně ustanoveny (národní plán rozvoje sítí nové generace,
snižování nákladů na budování vysokorychlostních sítí), aby nedocházelo k duplicitě
činností. V této souvislosti se nadále budou průběžně konat diskusní skupiny
za účasti odborné veřejnosti (ne vždy v rámci Pracovní výboru pro Digitální agendu)
.
3. Pracovní výbor pro udržitelnost provozu ICT a nákup zboží a služeb
v oblasti ICT
Předsedou pracovního výboru je Dipl.-Ing. Miroslav Hejna z Ministerstva financí,
náměstek pro řízení sekce 09 – Informační a komunikační technologie. Pracovní
výbor pro udržitelnost ICT a nákup zboží a služeb v oblasti ICT (dále PVU)
se od posledního plenárního zasedání RVIS, tj. od 11. března 2016, nesešel.
Hlavním důvodem bylo čekání na klíčové materiály, které by měl PVU posuzovat.
Zejména šlo o finální podobu zákona o zadávání veřejných zakázek, navazujících
předpisů a výkladů, dále přepracovanou Národní strategii cloud computingu a novou
verzi Metodiky stanovení TCO, k níž naposled předkládal PVU stanovisko
pro jednání 2. března 2016 na MV. Členové PVU jsou spolu neustále v pracovním
kontaktu

na

průběžně

pořádaných

odborných

akcích

a

seminářích,

jakož i pravidelných setkání informatiků veřejné správy.
4. Pracovní výbor pro Národní koordinaci rozvoje sítí nové generace
V souladu s ustanovením článku 7 odst. 1 Statutu Rady vlády pro informační
společnost byl Pracovní výbor pro Národní koordinaci rozvoje sítí nové generace
(dále jen pracovní výbor) zřízen dne 21. ledna 2016 na dobu neurčitou rozhodnutím
předsedy Rady vlády pro informační společnost. Pracovní výbor má 13 členů,
předsedu výboru a členy výboru, jimiž jsou 2 zástupci Ministerstva vnitra, 2 zástupci
Ministerstva pro místní rozvoj, 1 zástupce Ministerstva financí, 1 zástupce Úřadu
vlády – sekce pro evropské záležitosti, 1 zástupce Českého telekomunikačního
úřadu, 2 zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, 1 zástupce Národního
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bezpečnostního úřadu, 1 zástupce Asociace krajů ČR, 1 zástupce Svazu měst a obcí
ČR a 1 zástupce Sdružení místních samospráv.
Působnost pracovního výboru je v oblasti rozvoje sítí nové generace a povede
k dosažení zejména těchto cílů:
• plošná dostupnost služeb vysokorychlostního internetu pro všechny občany ČR,
podnikatele i úřady veřejné správy;
• zrychlení budování sítí nové generace;
• strategické a dlouhodobé nastavení podpory z veřejných zdrojů;
• efektivní využívání veřejných zdrojů;
• efektivní koordinace strategických aktivit státu napříč všemi subjekty veřejné
správy;
• zajištění vazby připravovaných strategických dokumentů na ostatní strategie
státu zejména v oblasti informační společnosti.
Hlavní činností pracovního výboru je partnerské projednávání strategií a dalších
dokumentů pro oblast rozvoje sítí nové generace ve fázi jejich přípravy. Dále
pak zajištění transparentní diskuze s odbornou veřejností. Dále projednává
a diskutuje harmonogramy výzev a konkrétní výzvy relevantních pro tuto oblast, které
jsou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů, jiných
finančních mechanismů EU a domácích veřejných zdrojů, a to zejména z hlediska
jejich přínosu pro rozvoje sítí nové generace a pro veřejnou správu.
Pracovní výbor se může vyjadřovat k jednotlivým projektům, zejména pak
k projektům strategické povahy či projektům nadstandardní velikosti. Pracovní výbor
bude mít za úkol zajistit, aby ve schvalovaných materiálech byly zohledněny
požadavky veřejné správy související s elektronizací veřejné správy rozvojem
eGovernmentu, stejně tak i zkušenosti krajských a místních samospráv a připomínky
odborné veřejnosti.
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První zasedání pracovního výboru proběhlo dne 3. února 2016 a druhé dne
15. března 2016, další je plánováno v první polovině června 2016. V rámci
Pracovního výboru byly zřízeny dne 8. dubna 2016 pracovní skupiny:
a. Pro komunikace
b. Strategické cíle
c. Realizace a provoz
d. Mapování
e. Financování
f. Legislativa
Pracovní skupina pro jednací řízení bez uveřejnění
Pracovní skupina byla založena rozhodnutím předsedy RVIS o zřízení pracovní
skupiny na základě návrhu předsedy vlády ze dne 15. prosince 2014 jako reakce
na dosavadní nedostatky v systému řízení ICT ve státní správě, které byly popsány
v již publikovaných analýzách a dokumentech v souladu s ustanovením článku
8 odst. 1 Statutu RVIS v působnosti Pracovního výboru pro udržitelnost provozu ICT
a nákup zboží a služeb v oblasti ICT, a to dočasně do jejího odvolání předsedou
RVIS. V současnosti se skupina skládá ze 13 členů.
Pracovní skupina se zabývá projednáváním záměrů nadlimitních veřejných zakázek
v oblasti informačních a komunikačních technologií, které má příslušný zadavatel
v úmyslu realizovat podle ustanovení § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), aby nedocházelo
k nadužívání jednacího řízení bez uveřejnění (dále též „JŘBU“). Projednávání
materiálů přispívá k vyšší transparentnosti ICT zakázek ve státní správě - především
ty případy, kdy jednotlivé resorty chtějí například zadat zakázku přímo jednomu
konkrétnímu uchazeči formou takzvaného jednacího řízení bez uveřejnění.
Pro všechny případy zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění platí,
že je nutné, aby zadavatel použití jednacího řízení bez uveřejnění řádně
a v dostatečné míře odůvodnil co do oprávněnosti jeho použití (naplnění zákonných
předpokladů).

22

Důležitým milníkem pro fungování pracovní skupiny bylo přijetí usnesení vlády České
republiky ze dne 2. listopadu 2015 č. 889 k dalšímu rozvoji informačních
a komunikačních technologií služeb veřejné správy, kterým byly schváleny
dokumenty

Strategie

rozvoje

ICT

služeb

veřejné

správy

a

její

opatření

na zefektivnění ICT služeb a Základní zásady postupu při čerpání finančních
prostředků na výdaje související s informačními a komunikačními technologiemi
s hodnotou více než 6 mil. Kč ročně (dále jen „Základní zásady“).
Soubor Základních zásad předpokládá vedle posílení úlohy RVIS vznik odborného
kapacitního

zázemí

v

rámci

Ministerstva

vnitra,

které

bude

v souvislosti

s implementací zásad poskytovat ostatním resortům kontinuální metodickou
podporu. Podle Základních zásad je každý zpracovatel projektu povinen mj. seznámit
s projektem před zahájením jeho realizace útvar Hlavního architekta eGovernmentu,
a to včetně všech souvisejících podkladů, zejména pak základními podmínkami,
ekonomickou a personální náročností a dále s architektonickým modelem
navrhovaného

řešení

způsobem

určeným

útvarem

Hlavního

architekta

eGovernmentu.
V návaznosti na toto citované usnesení byl formulář pro předkládání materiálů
na pracovní skupinu rozšířen o doložení souhlasného stanoviska útvaru Hlavního
architekta eGovernmentu. Úlohu útvaru Hlavního architekta eGovernmentu dle
usnesení vlády plní odbor Hlavního architekta eGovernmentu organizačně začleněný
ve struktuře MV.

a) Jednání pracovní skupiny
Předkladatel předkládá materiály pracovní skupině cestou sekretariátu pracovní
skupiny a plně odpovídá za to, že předkládané materiály jsou pravdivé, správné,
úplné a nezavádějící. Součástí materiálů je tzv. předkládací zpráva, která obsahuje
kromě předpokládané hodnoty veřejné zakázky včetně způsobu stanovení její výše
a stručného zhodnocení výhod pořízení předmětu zakázky formou jednacího řízení
bez uveřejnění i podrobné ekonomické vyhodnocení výhodnosti zamýšleného
postupu doložené například formou Total Costs of Ownership na 5 let. Výstupem
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činnosti pracovní skupiny je návrh Zprávy o projednání záměru zadavatele, který je
předkládán Předsednictvu RVIS k projednání v souladu s ustanovením článku
5 odstavce 3 písmene b) Statutu RVIS. Předkládání materiálů pracovní skupině je
založeno na usnesení vlády č. 246 ze dne 10. dubna 2013 o zrušení usnesení vlády
ze dne 22. února 2010 č. 158, o opatřeních při zadávání veřejných zakázek,
a uložení povinností v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na základě
výjimek a významných veřejných zakázek. Zpráva o projednání Předsednictvem
RVIS je předkladatelem následně předložena jako součást informace pro vládu ČR
předkládané dle článku I bodu 1. písmene a), ab) a písmene b) výše uvedeného
usnesení vlády.

b) Dosavadní činnost – statistika
Pracovní skupina začala pracovat v polovině ledna 2015.
Od data zpracování informací (tj. 30. listopadu 2015) do mimořádné výroční zprávy
31. prosince 2015) do data odevzdání tohoto materiálu, tj. do 20. května 2016, bylo
projednáno 22 záměrů veřejných zakázek zadávaných formou jednacího řízení
bez uveřejnění. Podrobnosti o těchto veřejných zakázkách jsou uvedeny níže
v tabulce:
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PŘEHLED MATERIÁLŮ PROJEDNANÝCH PRACOVNÍ SKUPINOU RVIS PRO JŘBU OD 1. PROSINCE 2015 DO
31. KVĚTNA 2016
č. Název

Hodnota (Kč)
bez DPH

Technické zhodnocení GIS-ELA 12 000 000
1 2.část

2

3

4

5

Úprava SW Elektronického
systému výkonového
zpoplatnění v souvislosti s
novelizací zákona č. 13/1997 Sb.
Nákup licencí a provozní
podpory produktů IBM v rámci
licenčního modelu ISSSO
Technická podpora a zajištění
rozvoje aplikace NS-SIS II v
letech 2016-2018
Zajištění služeb servisní
podpory IS MOSS, MS
Sharepoooint a BI/DWH

Předložil Č.J.

MO ČR

4.12.2015

Souhlas
Předsednictva
RVIS
18.12.2015

RVIS
nedoporučeno

MD ČR
37 500 000
ŘSD
165 289 256,20
PPČR
15 904 000
ČTÚ

MMR ČR

Rámcová smlouva o poskytování
165.289.256,20
technické podpory a rozvoje
7 aplikačního software NS-VIS
PPČR
ADIS-Integrace EET a daňového
systému v oblasti přihlášení a
evidence údajů a certifikátů o
50 000 000
povinném subjektu
(poplatníkovi), změny v údajích
8 a v oblasti kontrolní činnosti
GFŘ
Vypořádání autorských práv k
SW pro IS VaVal a zajištění
5 800 000
minimálních nezbytných
Úřad
vlády ČR
9 provozních změn

Úprava a rozšíření
Informačního systému
6 500 000
majetku státi (ISMS) z důvodu
10 legislativních změn

Základní pozáruční servis
12 aplikace ADIS v roce 2016
ADIS Hot-line, konzultační
služby, technická podpora v
13 roce 2016
Zhodnocení ADIS v rámci
pozáručního servisu v roce
14 2016
Zajištění technologických
prostor pro kritické a
významné informační systémy
15 MV I
Zajištění technologických
prostor pro kritické a
16 informační systémy MV II
Pořízení podnikové licence
Esri na období 2016-2019 pro
17 AOPK ČR

MV-178475/EG2015

Pracovní skupinou pro
MV-178647/EG- 18/2015-120JŘBU nedoporučeno dne
2015
INF
14. 12. 2015

6 995 000

Úpravy Informačního systému o 7 600 000
6 veřejných zakázkách v roce 2016

Ekonomický informační
11 systém SÚJB

Předloženo Doporučeno PS pro
pod Č. J.
JŘBU

SP CSS

8 360 000
SÚJB
33 880 000
GFŘ
15 700 000
GFŘ
42 150 000
GFŘ
63 000 000
MV ČR
27 800 000
MV ČR
6 000 000

MV-182815/EG- 26274/152015
19620
PPRMV-182803/EG- 18584/ČJ2015
2015-990656
ČTÚMV-14387/EG- 86375/20152016
606
MMRMV-17154/EG- 31981/20152016
32
PPR-18586MV-34942/EG- 13/ČJ-20152016
990656

14.12.2015

18.12.2015

14.12.2015

18.12.2015

26.1.2016

4.2.2016

1.2.2016

11.2.2016

3.3.2016

15.4.2016

Pracovní skupinou pro
JŘBU nedoporučeno dne
18. 3. 2016; po
MFopětovním projednání
MV-44055/EG- 1430/2016/2
doporučeno dne
2016
503
7.4.2016

MV-44056/EG- 4480/20162016
RVV

MFMV-61924/EG- 8815/2016
2016
/9003

MV-65644/EG- SÚJB/VZ/25
2016
655/2015
MFMV-65893/EG- 45895/201
2016
5/2503
MFMV-65867/EG- 45895/201
2016
5/2503
MFMV-65897/EG- 45895/201
2016
5/2503
MVMV-69208/EG- 67211/SIK52016
2016
MVMV-69229/EG- 67212/SIK52016
2016

MV-69145/EGAOPK ČR 2016

8.4.2016

18.3.2016

8.4.2016

21.4.2016

5.5.2016

Pracovní skupinou
pro JŘBU
nedoporučeno dne
28. 4. 2016

Předsednictvem
RVIS
nedoporučeno

28.4.2016

9.5.2016

28.4.2016

9.5.2016

28.4.2016

9.5.2016

5.5.2016

26.5.2016

5.5.2016

26.5.2016

5.5.2016

26.5.2016
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ME

Technická podpora IS AVIS - 57 800 000
18 rok 2016-2017
Technická podpora IS VEMA - 18 200 000
19 rok 2016
Vývoj a zajištění výpočetních
modulů pro kmitočtové
plánování a vyhodnocování
19 000 000
rozsahu pokrytí obyvatel a
území ČR signály zemských a
20 rozhlasových služeb

Technická podpora APV ISL a
21 APV ISPS-MCDP
ČSSZ - Implementace eIDAS 22 DIS systém

GFŘ

GFŘ

ČTÚ

60 055 628
MO ČR
5 870 000
ČSSZ

MFMV-69176/EG- 45895/201
2016
6/2503
MFMV-69194/EG- 45895/201
2016
6/2503

ČTÚMV-73957/EG- 34817/201
2016
6-606
MV75857/EG2016
MV75861/EG2016

5.5.2016

26.5.2016

5.5.2016

26.5.2016

17.5.2016

Předsednictvem
RVIS doposud
neprojednáno

101119.5.2016
61/20151350
51-7102vráceno předkladateli
11.5.2016/1
k dopracování
505

Předsednictvem
RVIS doposud
neprojednáno

Pracovní skupina pro e-Fakturaci
Pracovní skupina RVIS pro eFakturaci má celkem 10 členů (dle článku 4 odst. 1-3
Statutu PS RVIS pro eFakturaci). Předsedou pracovní skupiny pro e-Fakturaci
je Ing. Petr Kuchař ředitel odboru Hlavního architekta MVČR. Její činnost zajišťuje
tajemník, který nemá hlasovací právo a je zaměstnancem odboru Hlavního architekta
eGovernmentu.
Pracovní skupina se sešla v letošním roce v termínech 11. února 2016, 3. března,
13. dubna a 24. května.
Na svých jednáních projednala tato hlavní témata:
-

stavové informace o průběžně existujících či stavu zamýšlených projektů
v oblasti eFakturace (Elektronická fakturace I. (Ministerstvo financí), příprava
pilotního provozu;

-

připomínky a návrhy k výzvě CEN na téma Sémantický datový model;

-

životní cyklus e-faktury ve veřejné správě;

-

stanovisko k některým ustanovením zákona o účetnictví týkající
se elektronického podpisu a problematiky související s nařízením eIDAS;

-

sestaveni detailního zadáni pro vzorový příklad příjmu el. faktury do OVM.
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Pracovní skupina pro prostorové informace
Pracovní skupina RVIS pro prostorové informace (dále jen „PSPI“) byla zřízena
rozhodnutím předsedy RVIS v působnosti Pracovního výboru pro Národní koordinaci
rozvoje sítí nové generace. Statut PSPI byl schválen předsedou RVIS dne 5. května
2016.
Vedoucím PSPI byl rozhodnutím předsedy RVIS ze dne 29. září 2015 stanoven
Ing. Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu, od 13. května 2016 byla vedoucí
PSPI jmenována RNDr. Renáta Horáková, odbor eGovernmentu. Tajemnicí PSPI
byla jmenována RNDr. Eva Kubátová, odbor eGovernmentu. Pracovní skupina má
celkem 15 členů.
Hlavní činností PSPI je řídit, koordinovat a kontrolovat rozvoj národní infrastruktury
pro prostorové informace (NIPI) s důrazem na koordinaci legislativních kroků
a financování, probíhající v souladu se Strategií rozvoje infrastruktury pro prostorové
informace v České republice do roku 2020 (dále jen „GeoInfoStrategie“), schválenou
usnesením vlády České republiky ze dne 8. října 2014 č. 815, na základě Akčního
plánu GeoInfoStrategie (dále jen „AP“), schváleného usnesením vlády ČR ze dne
8. července 2015 č. 539.
Hlavním výstupem činnosti PSPI je Informace o realizaci Akčního plánu Strategie
rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (dále
jen „Informace“), která má být předložena vládě na základě usnesení č. 539/2015
v termínech 31. července 2016, 31. července 2018 a 31. července 2020 a návrh
souhrnné Informace předkládané pro informaci vládě v termínu 31. července 2021.
Ve sledovaném období se uskutečnila dvě jednání PSPI, a to dne 26. dubna 2016
a 31. května 2016, s následujícími výstupy. V rámci jednání, které se uskutečnilo
26. dubna 2016, proběhla prezentace zástupců TA ČR na téma „Možnosti podpory
v novém Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu pro potřeby státní
správy od roku 2017“
– byl vyjádřen souhlas PSPI s návrhem Statutu PSPI
27

– ze strany MV byla předložena zásadní „Informace pro členy PSPI
k postupu MV k aktualizaci Akčního plánu, která povede k prioritizaci cílů
Akčního plánu“
Poslední jednání ve sledovaném období proběhlo dne 31. května 2016. Hlavním
bodem jednání bylo projednávání návrhu Informace, která byla připravena
pro meziresortní připomínkové řízení na základě „Informace pro členy PSPI
k postupu MV k aktualizaci Akčního plánu, která povede k prioritizaci cílů Akčního
plánu“ a na základě podkladů jednotlivých resortů. Další jednání PSPI je plánováno
na 12. července 2016, jeho hlavním cílem bude projednání a schválení návrhu
Informace pro předložení vládě ve stanoveném termínu do 31. července 2016.

IV.
Zápisy

A) Výstupy dostupné na internetu
z jednotlivých

zasedání

Rady

a

další

dokumenty

jsou

zveřejněny

na internetových stránkách Ministerstva vnitra:
http://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-informacni-spolecnost.aspx
IV.

B) Prezentace Rady vlády pro informační společnost

Dne

22.

ledna

2015,

Praha,

konference

itSMF

(The

IT

Service

Management Forum), přednášející JUDr. Jaroslav Strouhal, předseda RVIS;
náměstek

ministra

vnitra

pro

řízení

sekce

informačních

a komunikačních technologií, téma: Český eGovernment 2015+; Cesta
k udržitelnému rozvoji
Dne 26. února 2015, Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 20.
schůze

Výboru

pro

Veřejnou

správu

a

regionální

rozvoj,

přednášející: Mgr. Bohdan Urban, v té době tajemník RVIS a ředitel odboru
eGovernmentu Ministerstva vnitra, Ing. Petr Kuchař, ředitel odboru Hlavního
architekta Ministerstva vnitra, Ing. Ondřej Felix, CSc. Digitální šampión ČR,
téma: Informace MV o stavu eGovernmentu aneb kudy k „Digital default“
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v ČR (Příloha č. 1: prezentace Informace MV o stavu eGovernmentu
aneb kudy k „Digital default“ v ČR)
Dne 13. dubna 2015, Hradec Králové, konference Internet ve státní správě
a samosprávě, přednášející: Mgr. Bohdan Urban, v té době tajemník RVIS,
téma: Činnost Rady vlády pro informační společnost (Příloha č. 2:
prezentace Činnost Rady vlády pro informační společnost)
Dne 21. září 2015, Jihlava, vzdělávací konferenční akce projektu „Personální
portál pro potřeby zaměstnanců ve veřejné správě“, informace o RVIS
prezentoval v té době tajemník Mgr. Lubomír Valenta.
Dne 8. října 2015, Benešov, vzdělávací konferenční akce projektu „Personální
portál pro potřeby zaměstnanců ve veřejné správě“, informace o RVIS
prezentoval v té době tajemník Mgr. Lubomír Valenta.
Dne 25. listopadu 2015, Praha, konference „Personální řízení a vzdělávání
v oblasti eGovernmentu ve veřejné správě“, informace o RVIS prezentoval
t. č. tajemník Mgr. Lubomír Valenta.
Dne 4. dubna 2016, Hradec Králové, konference Internet ve státní správě
a samosprávě, přednášející Mgr. Lucie Novotná, vedoucí oddělení Rady vlády
pro informační společnost na téma: Rada vlády pro informační společnost
(Příloha č. 3, prezentace Rada vlády pro informační společnost)

IV. C) Materiály, na které se zaměřují aktivity RVIS
Dle Statutu Rady vlády pro informační společnost je Rada stálým odborným
poradním,

iniciačním

a

koordinačním

orgánem

vlády

pro

oblast

reformy

veřejné správy, oblast informační společnosti, digitální agendy, eGovernmentu
a informačních a komunikačních technologií.

Působnost a činnosti Rady plynou

též ze Statutu RVIS (zejména z čl. 2).
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IV. D) Výstupy Rady vlády pro informační společnost
Na základě rozhodnutí ministryně pro místní rozvoj byla Rady vlády pro informační
společnost připomínkovým místem návrhu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj
ČR o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
a náležitostech profilu zadavatele a návrhu vyhlášky o stanovení podrobnějších
podmínek týkajících se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky
při zadávání veřejných zakázek a podrobností týkajících se certifikátu shody. Dalším
materiálem, který byl Radou vlády připomínkován, byl návrh Národní strategie cloud
computingu.
Zprávy a informace pro vládu

Vláda
Druh výstupu

Počet celkem

Vzala na
vědomí

Schválila
usnesením

Odmítla

Mimořádná zpráva o činnosti
Rady vlády pro informační
společnost do 31. 12. 2015

1

1

-

-

Informace o činnosti Rady
vlády
pro
informační
společnost pro předsedu vlády

1

1

-

-

Zpráva
o
plnění
navrhovaných opatření (Informace na vládu)

1

1

-

-

Stanoviska Rady vlády pro informační společnost vydaná od roku 2015
- 9. července 2015: Stanovisko RVIS k projektu Elektronické evidence tržeb
- 29. července 2015: Stanovisko RVIS k postupu řídících orgánů Operačního
projektu Zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu
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- 22. října 2015: Stanovisko RVIS k určení prioritních projektových okruhů pro výzvy
IROP v roce 2016 a jejich finančních alokací
- 27. listopadu 2015: Stanovisko RVIS k zařazení výzev týkajících se eGovernmentu
do harmonogramu výzev IROP
- 21. ledna 2016: Stanovisko RVIS k materiálu „Příprava koncepčního řešení
důchodového pojištění“
- 2. února 2016: Stanovisko RVIS k zařazení projektových okruhů do výzvy IROP
s názvem eGovernment I.
- 21. března 2016: Stanovisko RVIS k analýze možností odměňování zaměstnanců
veřejné správy na úseku informačních a komunikačních technologií
- 23. března 2016: Stanovisko RVIS k definici pojmu veřejná zakázka v oblasti
informačních a komunikačních technologií“
- 4. května 2016: Stanovisko RVIS k variantnímu řešení Informačního systému
datových schránek

V. Rozdělení dotací
Rada vlády pro informační společnost o dotacích nerozhoduje ani se nepodílí
na jejich rozdělování.

VI.

Mezinárodní spolupráce

Rada vlády pro informační společnost nepůsobí na mezinárodní úrovni.

VII.

Výdaje v KČ za sledovaný rok

V souvislosti s činností Rady v roce 2016 nevznikly Ministerstvu vnitra ani ostatním
rezortům žádné finanční výdaje.
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VIII. Plán činnosti na rok 2016
Ve své činnosti bude Rada i nadále sledovat základní linky úkolů, k nimž byla
zřízena. Klíčovými opatřeními jsou zejména koordinace rozvoje a centralizace
provozu ICT služeb. Navrhovaná – a postupně zaváděná - centralizace ICT služeb
ponechává na příslušném ministerstvu zodpovědnost za věcný obsah ICT služeb,
které se využívají na podporu agendy, která je v gesci tohoto ministerstva. Odděluje
však garanci technologickou tak, aby bylo možné využívat pro podporu různých
agend stejnou technologickou platformu (datové centrum) a její obslužný personál.
Jinak řečeno, za definici funkcionalit (vstupů, výstupů, podpořených činností) ICT
služby bude i nadále zodpovědný gestor agendy (obvykle věcně příslušné
ministerstvo), a to i pro ostatní uživatele (obce, kraje). Za technickou realizaci
a provoz bude zodpovědný dodavatel centrálního technologického řešení.

Základními okruhy, kterými se Rada i nadále bude zabývat, jsou:
 postupná realizace konkrétních opatření vyplývajících z Návrhu opatření
zvyšujících efektivnost elektronických služeb veřejné správy a podpůrných ICT
služeb;
 materiály týkající se působnosti útvaru hlavního architekta – výdaje do ICT
nad 6 milionů Kč ročně.
 veřejné zakázky ICT s přesahem na kmenové projekty eGovernmentu;
 provazby v rámci stávajícího programového období (2014 - 2020) mezi
Projektovými okruhy – výzvami – strategickým rámcem, vč. vazby na
Implementační plány;
 nákupy ICT – centrální řešení pro stát a veřejnou správu;
 kmenové projekty eGov (eIDAS, eGon Services Bus, MORIS);
 záměry centralizace informačních systémů, popř. budování nových centrálních
IS;
 naplňování

harmonogramu

výzev

a

zásadních

výzev

pro

oblast

eGovernmentu v roce 2016;
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 schvalování

a

naplňování

Implementačních

plánů

ke

Strategickému

rámci a souvisejících dokumentů;
 legislativní

opatření

k zavádění

efektivní

podpory

eGovernmentu

pro oblast veřejné správy;
 supervize zajištění elementárních činností v oblasti eGovernmentu (včetně
nových aktivit typu správa národní architektury eGovernmentu, implementace
nařízení eIDAS, vymanění se z vleku dodavatelů tzv.

vendor lock-in,

již uvedené centralizace nákupů a odstranění nutnosti uzavírání smluv
v režimu tzv. jednacího řízení bez uveřejnění).

Navrhovaná opatření povedou zejména k:


postupné eliminaci multiplicitních řešení stejně zaměřených informačních
systémů (IS) veřejné správy (sdílení centrálních služeb),



výraznému

snížení

nákladů

na

provoz

a

rozvoj

standardních

ICT

služeb (jako je např. spisová služba nebo e-mail) - (zefektivnění nákupu
komoditních ICT služeb),


standardizaci,

zvýšení

kvality,

efektivity

a

měřitelnosti

služeb

veřejné správy,


využití

dat

ze

stávajících

informačních

systémů

veřejné

správy

pro potřeby lepšího řízení a rozhodování ve veřejné správě (využití
provozních dat veřejné správy),


zvýšení rozsahu a uživatelské přívětivosti elektronické formy služeb veřejné
správy pro občany firmy (uživatelská přívětivost a úspora času občanů
i podnikatelů).

VIII.

A) Úkoly plynoucí z činnosti Rady a plán pro rok 2016

Definované úkoly plynoucí z činnosti Rady:
1) Prostřednictvím Rady se bude vládě jedenkrát za půl roku předkládat zpráva
o plnění navrhovaných opatření včetně finanční analýzy na kalkulaci nákladů
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na mzdy pracovníků a jejich zajištění provozu, společně ke zprávám o plnění
opatření se bude předkládat i finanční rozvaha těchto opatření. Rada vlády
pro informační společnost se bude podílet na stanovení harmonogramu plnění
opatření a zajistí splnění termínu předložení Zpráv o plnění navrhovaných
opatření Vládě ČR.
2) V roce 2016 bude Rada vykonávat svou odbornou a poradní funkci ve vztahu
k implementaci nařízení eIDAS a předložení zákona o vytváření důvěry
v elektronických komunikacích. V této souvislosti se bude Rada zabývat
rovněž tématem elektronických občanských průkazů a elektronické identity
občanů – klientů veřejné správy.
3) V návaznosti na výzvy publikované Integrovaným regionálním operačním
programem bude RVIS v roce 2016 spolupracovat na strategickém řízení
projektů

v oblasti

úplného

elektronického

podání,

kyberbezpečnosti

a elektronizace vybraných odvětví veřejné správy

IX.

Závěr

Rada od počátku svého působení vykazuje objektivní výsledky a úspěšně plní svou
roli v oblasti elektronizace služeb veřejné správy a rozvoje informační společnosti.
Zároveň nalézá tři klíčové rozměry dosavadní činnosti RVIS, jež dokládají její
efektivitu v systému řízení veřejné správy:
Strategický rozměr
Rada vlády pro informační společnost od počátku své činnosti prokázala reálnou
potřebnost a nezastupitelnost odborného poradního orgánu v oblasti strategií rozvoje
informačních technologií ve veřejné správě. Dosavadní rozvoj elektronizace služeb
veřejné správy dosáhl v mnoha oblastech významných pokroků, zároveň byl však
poznamenán absencí centrálně definované, sledované a aktualizované strategie. Jak
vyplývá z výše uvedených oblastí činnosti, RVIS se ihned po svém založení účinně
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zhostila role odborného garanta strategických dokumentů a plánů v oblasti ICT
a veřejné správy (zejména ve vztahu ke Strategickému rámci rozvoje veřejné správy
v České republice 2014 – 2020, Implementačnímu plánu pro Strategický cíl 3,
a Strategii rozvoje ICT služeb veřejné správy).
Řídící a koordinační rozměr
Kromě strategického aspektu plní RVIS do míry stanovené jejím Statutem rovněž roli
koordinátora realizace relevantních strategií pro rozvoj elektronických služeb veřejné
správy. Intenzivní spolupráce RVIS s ústředními správními úřady, ale rovněž se
samosprávnými celky, dokládá skutečnost, že relevantní aktéři považují existenci
odborného koordinačního tělesa typu RVIS za potřebnou a přínosnou. Příkladem
úspěšného plnění koordinační role RVIS je dosažení dohody s řídícím orgánem
IROP na typu, obsahu a finanční alokaci výzev, které budou v tomto operačním
programu v oblasti ICT ve veřejné správě vyhlášeny v letech 2015 a 2016.

Praktický rozměr
Předkladatel zprávy má za to, že z uvedených informací vyplývá, že Rada vlády
pro informační společnost neredukuje svou činnost na strategické a konzultační
aspekty, nýbrž od počátku své existence produkuje praktické výstupy a stabilně
přispívá k reálnému chodu veřejných institucí v oblasti ICT ve veřejné správě. Tento
fakt lze doložit jak množstvím materiálů, které byly v roce 2015 za významného
přispění RVIS schváleny vládou (shora uvedené strategie a jejich implementační
plány), tak např. kontinuální aktivitou v oblasti posuzování záměrů zakázek ICT
v režimu JŘBU (48 záměrů v roce 2015). Praktický rozměr činnosti Rady je dále
patrný z nastavení organizační struktury a důsledného dodržování pravidelných
intervalů aktivity jejích jednotlivých útvarů.
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Použité zkratky
EET

elektronická evidence tržeb

eIDAS

Evropské nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících
důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice
1999/93/ES

HW

hardware

ICT

Informační a komunikační technologie

ISVS

Informační systémy ve veřejné správě

JŘBU

Jednací řízení bez uveřejnění

MV

Ministerstvo vnitra

NAP

Národní architektonický plán

PS

Pracovní skupina

RVIS

Rada vlády pro informační společnost

SW

software
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Datum
14. 10.
2014, 16.
10. 2014

Zdroj
Hospodářské
noviny;
Ekonom

17. 10. ČTK
2014
14. 11. ČTK
2014
24. 11. ČTK
2014

Odkaz
http://archiv.ihned.cz/c162942760-cesky-egovernmentpotrebuje-kvalitni-rizeni-akoordinaci

Název článku
Český eGovernment potřebuje kvalitní řízení
a koordinaci
Avízo, 20.10.: Schůze vlády, která začne po skončení
jednání...
Avízo, 24.11.: Schůze vlády. Na programu mimo jiné:

http://zpravy.e15.cz/domaci/politi Vláda schválila vznik orgánu, který bude radit s IT
ka/vlada-vytvori-radu-pro-itsystémy
povede-ji-chovanec-1139546
25. 11. Hospodářské http://archiv.ihned.cz/c1Vláda schválila nový orgán na IT
2014 noviny
63167210-briefing
29. 11. ČTK
Vnitro dokončuje první centralizovaný nákup IT
2014
za miliardy Kč
11. 12. Lidové noviny http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/v- Pokud může stát ušetřit, tak v IT
2014
mediich/2014/wagenknechtpokud-muze-stat-usetrit-tak19927
18. 12. ČRo Radiohttp://www.rozhlas.cz/radiozurna Rozhovor s ministrem dopravy Danem Ťokem
2014 žurnál
l/dvacetminut/_zprava/ve-stretuzajmu-nejsem-ted-pracuji-prostat-tvrdi-ministr-dopravy-dantok-ktery-vedl-skansku--1434178
23. 12. ČTK
http://www.denik.cz/z_domova/o Od ledna bude nákupy informačních technologií
2014
d-ledna-bude-nakupykontrolovat komise
informacnich-technologiikontrolovat-komise59

20141225.html
5. 1. 2015 TV Nova
http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/d Bilancování ministra financí Andreje Babiše
omaci/bilancovani-vlady-zhorsilbabis-rozpocet-roztaci-nasepenize.html
21. 1. 2015 Haló noviny
http://www.halonoviny.cz/articles Stejná žádost, jiné podklady
/view/33591464
3. 2. 2015 ČRo Radiohttp://www.rozhlas.cz/zpravy/poli Vládní zakázky bez výběrového řízení
žurnál
tika/_zprava/vlada-podle-top-09zhorsuje-korupcni-prostredizadava-prilis-zakazek-bezvyberoveho-rizeni--1451427
21. 2. 2015 Lidové noviny
Stát může na IT ušetřit miliardy
6. 3. 2015 Mladá fronta http://www.pressreader.com/cze Stát 2019: Rychlejší, levnější, bez front
DNES
ch-republic/dnes-pragueedition/20150306/281715498080625
/TextView
9. 3. 2015 Lidové noviny http://www.pressreader.com/cze Česko bude mít novou vládu. Digitální
ch-republic/lidovenoviny/20150309/281565174229031
26. 3. 2015 Reflex
Mýto nebude
30. 3. 2015 Týden
Ministr dopravy by zasloužil odvolat. Za amatérismus
30. 3. 2015 Týden
Slevit 30 procent? Absurdní!
13. 4. 2015 Hradecký
http://hradecky.denik.cz/zpravy_r Tématem konference ISSS bude také kybernetická
deník
egion/tematem-konference-isss- bezpečnost
je-take-kybernetickabezpecnost-20150413.html
13. 4. 2015 Hradecký
http://www.denik.cz/kralovehrad Zvolili jsme správný formát konference
60

deník

9. 5. 2015

18. 5. 2016
7. 7. 2015

13. 7. 2015

26. 8. 2015

28. 8. 2015

1. 9. 2015

ecky-kraj/martin-veselovsky-bezinternetu-by-bylo-vsechnoslozitejsi-20150413-53ro.html
Lidové noviny http://ceskapozice.lidovky.cz/v- Digitální ekonomika: Česko přešlapuje
evropske-debate-o-onlineekonomice-cesko-laviruje-fhf/tema.aspx?c=A150515_102539
_pozice-tema_houd
Týden
Jak se plave v mýtu
ČTK
http://domaci.eurozpravy.cz/politi Dienstbierovým politickým náměstkem je šéf analytiků
ka/125402-dienstbier-ma-tymúřadu vlády
kompletni-kdo-se-stal-politickymnamestkem/
Hospodářské http://archiv.ihned.cz/c1Dálniční známky, software pro daňaře. Úřady dávají
noviny
64307410-dalnicni-znamkyz ruky zakázky za miliardy
nebo-software-pro-danareurady-davaji-bez-soutezezakazky-za-miliardy
ČT 1
http://www.ceskatelevize.cz/ivysi Problém s centrálním registrem vozidel
lani/1097181328udalosti/215411000100826/obsah/4190
03-problemy-s-registrem-vozidel
Lidové noviny http://www.pressreader.com/cze Dočasný vítěz boje o registr aut
ch-republic/lidovenoviny/20150828/281509339941898
/TextView
ČT 24
http://www.ceskatelevize.cz/pora Problémová Opencard u soudu
dy/1096898594-udalostikomentare/215411000370901/
61

1. 9. 2015 Mladá fronta
DNES

22. 10. ČTK
2015
22. 10. ČT 24
2015

1. 11. 2015 ČT 24

2. 11. 2015 ČT 1

6. 11. 2015 Mladá fronta
DNES
7.12.2015 ČT 1

http://www.pressreader.com/cze
ch-republic/dnes-pragueedition/20150901/281925951774985
/TextView
http://www.ceskenoviny.cz/zprav
y/rozvoj-vysokorychlostnihointernetu-v-cr-bude-koordinovatvnitro/1272633
http://www.ceskatelevize.cz/ivysi
lani/10095417821-ekonomikact24/215411058021022/obsah/4
30836-vystavba-rychlehointernetu-v-cesku
http://www.ceskatelevize.cz/ivysi
lani/1126672097-otazkyvaclavamoravce/215411030511101otazky-vaclava-moravce-2cast/titulky
http://www.ceskatelevize.cz/ivysi
lani/1097181328udalosti/215411000101102/obsah/4327
84-spory-kvuli-mytnemusystemu
http://www.pressreader.com/cze
ch-republic/mfdnes/20151106/2816467790169
23

Bývalí primátoři a radní jdou k soudu

Rozvoj vysokorychlostního internetu v ČR bude
koordinovat vnitro
Výstavba rychlého internetu v Česku

Výběr mýta

Spory kvůli mýtnému systému

„Krabičky“ docházejí, státu hrozí výpadek mýta

Koaliční jednání o rozpočtu
62

7. 12. 2015 Lidové noviny http://www.pressreader.com/cze
ch-republic/lidovenoviny/20151207/281599534431443
/TextView
13. 12.
ČT 1
http://www.ceskatelevize.cz/ivysi
2015
lani/1126672097-otazkyvaclavamoravce/215411030511213otazky-vaclava-moravce-2cast/titulky
11. 1. 2016 Mladá fronta http://www.pressreader.com/cze
DNES
ch-republic/mfdnes/20160111/2817584482796
50
13. 1. 2016 Haló noviny
http://www.halonoviny.cz/articles
/view/42136290
26. 1. 2016 lidovky.cz
http://byznys.lidovky.cz/ministers
tvo-dopravy-navrhne-vlade-abykapsch-provozoval-i-nadalemytny-system-gp1/doprava.aspx?c=A160126_143
314_ln-doprava_ELE
26. 1. 2016 ČTK
http://www.ceskenoviny.cz/zprav
y/tok-preda-vlade-navrh-naprodlouzeni-smlouvy-skapschem-17-unora/1307577
27. 1. 2016 Haló noviny
28. 1. 2016 Lidové noviny http://www.pressreader.com/cze
ch-republic/lidovenovi-

eRecept jako rukojmí v boji o zakázku

Veřejné zakázky a spletitost kolem nich

Magistrát hledá šéfa IT. Znovu

Navýšení víceprací může zvýšit korupci
Ministerstvo dopravy navrhne vládě, aby Kapsch
provozoval i nadále mýtný systém

Ťok předá vládě návrh na prodloužení smlouvy s
Kapschem 17. února
Kapsch má na další dva roky vystaráno
Digitalizace veřejné správy vázne
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ny/20160128/281797103017020
29. 1. 2016 Právo
2. 2. 2016 Mladá fronta
DNES

Zastupitelé se přeli o lítačku
http://www.pressreader.com/cze Ginis: strašák podobný Opencard
ch-republic/mfdnes/20160202/2818915923064
15
29.2.2016 Lidové noviny http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tis Politická korektnost a mýto
kove_zpravy/Politicka_korektnost_
a_myto.htm
9. 3. 2016 ČRo Radiohttp://www.rozhlas.cz/zpravy/poli Poslanci schválili nový zákon o veřejných zakázkách
žurnál
tika/_zprava/poslanci-schvalilinovy-zakon-o-verejnychzakazkach-miri-do-senatu-1591963
29. 3. 2016 Hospodářské http://archiv.ihned.cz/c1Babišova EET má problém: experti jsou proti zakázce
noviny
65222980-babisova-eet-mabez soutěže
problem-experti-jsou-protizakazce-bez-souteze
29. 3. 2016 aktualne.cz
http://zpravy.aktualne.cz/ekonom Babišova daňová revoluce má problém. Evidence
ika/babisova-danova-revolucetržeb může nabrat zpoždění
ma-problem-evidence-trzebmuzenabr/r~ea85d8c8f58411e5b810002
5900fea04/
7. 4. 2016 tyden.cz
http://www.tyden.cz/rubriky/dom Ministerstvo zajistí provoz mýta i bez firmy Deloitte,
aci/doprava/ministerstvo-zajisti- tvrdí Ťok
provoz-myta-i-bez-firmy-deloittetvrdi-tok_378821.html
64

7. 4. 2016 ČTK

Ťok: Ministerstvo zajistí provoz mýta i bez firmy Deloitte

7. 4. 2016

Rafaj potvrdil zrušení zakázky na poradce pro tendr
na mýto. Ministerstvo zakázku neuveřejnilo

8. 4. 2016

11. 4. 2016

21. 4. 2016

http://www.denik.cz/ekonomika/
ministr-tok-ministerstvo-zajistiprovoz-myta-i-bez-firmy-deloitte20160407.html
aktualne.cz
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/
rafaj-potvrdil-zruseni-zakazkyna-poradce-pro-tendr-namyto/r~55e622b0fc8511e598e6002
5900fea04/
Lidové noviny http://www.pressreader.com/cze
ch-republic/lidovenoviny/20160408/281754153475044
ČTK
http://www.denik.cz/ekonomika/v
lada-projednala-zakazku-kevidenci-trzeb-spusteni-nicnebrani-20160411.html
ČRo Radiohttp://www.rozhlas.cz/radiozurna
žurnál
l/dvacetminut/_zprava/petrkoubsky-o-blokovaniinternetoveho-hazardu-by-melrozhodovat-soud-zneuzitizakona-je-paranoidni-predstavaale--1605731

Zakázka na EET bude bez soutěže

Vláda projednala zakázku k evidenci tržeb, nic nebrání
spuštění
Rozhovor s Petrem Koubským
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Kontaktní informace
Tajemník RVIS:
Ing. Roman Vrba
tajemník RVIS
ředitel odboru eGovernmentu
Telefon: 974 817 620, Mobil 774 598 233
roman.vrba@mvcr.cz

Sekretariát RVIS:
Mgr. Lucie Novotná
vrchní ministerský rada
Telefon 974 816 629, Mobil 602 232 261
lucie.novotna1@mvcr.cz

Ing. Helena Duffková
ministerský rada
Telefon 974 817 544, Mobil 735 193 046
helena.duffkova@mvcr.cz

Rada vlády pro informační společnost – Sekretariát RVIS
Ministerstvo vnitra
Nám. Hrdinů 3
140 21 Praha 4
rvis@mvcr.cz

www.mvcr.cz
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