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I. Předseda a členové Rady vlády pro informační společnost (dále „Rada“)
Stav k 15. červnu 2017
JMÉNO

Milan Chovanec
Ing. Ivan Pilný
Ing. Karla Šlechtová
Mgr. Ondřej Malý
MVDr. Pavel
Bělobrádek, Ph.D,
MPA
Ing. Pavel Dvořák
Ing. Michal Pícl

TRVALÝ
ZÁSTUP
JUDr.
Jaroslav
Strouhal
Michal
Šmejkal
JUDr. Mgr.
Vlastimil
Fidler
Ing.
Zdeněk
Adamec

Ing.Vladimír Dzurilla
Ing. Bc. Petr
Kameník
Mgr. Karel Novotný,
MBA,LLM
Ing. Jiří Havlíček,
MBA
MUDr.Tom Phillipp,
PhD., MBA
Ing. Zdeněk Adamec
JUDr. PhDr. Petr
Mlsna, Ph.D.
Ing. Roman Vrba
Mgr. Jiří Zmatlík
Mgr. Bc. et Bc.
Robert Baxa, LL.M
JUDr. Olga
Letáčková
Ing. Mgr. Jaromír
Novák
Ing. Jaroslav Šmíd

Ing. Mgr.
Luděk
Schneider
Ing.
Miloslav
Marčan
David
Šetina

RESORT

Funkce zastávaná
v Radě

Ministerstvo vnitra

předseda Rady

Ministerstvo financí

místopředseda Rady

Ministerstvo
pro místní rozvoj
Úřad vlády

místopředseda Rady
místopředseda Rady

Úřad vlády

místopředseda Rady

Úřad vlády
Úřad vlády

člen
člen

MF-SPCSS

člen

Ministerstvo průmyslu
a obchodu
člen
Ministerstvo průmyslu
a obchodu
člen
Ministerstvo průmyslu
člen
a obchodu
Ministerstvo
zdravotnictví
Ministerstvo
zemědělství
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo práce
a sociálních věcí
Ministerstvo
pro místní rozvoj
Český
telekomunikační úřad
Národní

člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
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plk. Ing.Daniel
Bambušek
Ing. Jan Ladin
Ing. Ondřej Felix,
CSc.
plk. Mgr. Pavel
Osvald
Mgr. Radoslav Bulíř
Ing. Miloslav Stašek
Ing. Václav Jelen
Mgr. Jakub Kopřiva

bezpečnostní úřad
Ministerstvo obrany

člen
člen

Ministerstvo
spravedlnosti

člen

Digital Champion

člen

Policejní
prezidium
PČR
Český statistický úřad
Ing. Tomáš Ministerstvo
Pešava
zahraničních věcí
Ministerstvo školství,
mládeže
a tělovýchovy
Ministerstvo dopravy

člen
člen
člen
člen
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 naposledy aktualizován usnesením vlády č. 1088 zde dne 5.
Prosince 2016 k aktualizaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy České
republiky pro období 2014 – 2020.
Hlavním cílem činnosti RVIS je rozvoj veřejné správy a eGovernmentu, mezi hlavní
témata, kterými se Rada zabývá, patří projektové okruhy v rámci Implementačního
plánu 3, definování postoje České republiky k nařízení eIDAS nebo zpracování zpráv
Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na zefektivnění ICT
služeb.
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.
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Rada vlády pro

Schéma Organizační struktury RVIS

veřejnou správu

Rada vlády pro informační společnost
Společný řídící
výbor pro
eGovernment a
služby informační
společnost

Pracovní výbor pro
architekturu a
strategii

Pracovní skupina
pro Přípravu vybudování
eGovernment cloudu

Počet členů: 27
Předseda:
Ing. Roman Vrba
Perioda zasedání:
1 měsíc

Předsednictvo Rady vlády pro
informační společnost

Pracovní výbor
pro prostorové
informace

Počet členů: 15
Předseda:
Mgr. Tomáš Kroupa
Perioda zasedání:
2 měsíce

Pracovní
skupina
pro Otevřená
data

Pracovního
skupiny pro
elektronické
systémy pro
spisové služby

Počet členů: 29
Předseda:
JUDr. Jaroslav Strouhal
Perioda zasedání:
3 měsíce

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

Výbor byl ustanoven
dne 28. dubna 2017.
V současnosti probíhají
nominace členů

Pracovní výbor pro
Národní koordinaci
rozvoje sítí nové
generace

Počet členů: 8
Předseda:
Michal Šmejkal
Perioda zasedání:
2 měsíce

Pracovní skupina
pro komunikaci
Pracovní
skupina
pro revizi
důsledků
usnesení vlády
týkající se ICT

Pracovní skupina
pro eFakturaci

Pracovní skupina pro
Autorská práva v ICT
státní správy

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

Pracovní skupina
Strategické cíle

Počet členů: 13
Předseda:
JUDr. Jaroslav Strouhal
Perioda zasedání:
3 měsíce

Pracovní skupina
pro legislativu

Pracovní skupina
Mapování

Pracovní skupina
Financování

Pracovní skupiny
pro jednací řízení
bez uveřejnění
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Pracovní skupina
Realizace
a provoz

II.
Plnění

Zaměstnanci
úkolů

sekretariátu

Rady,

vyplývajících

z jejího

Statutu,

zabezpečují

Ing. Jolana Pastyříková a Mgr. Lucie Vaníčková. Od vzniku 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 Vaníčková,
vrchní ministerský rada
Telefon 974 816 629, Mobil 602 232 261
lucie.vanickova@mvcr.cz

Ing. Jolana Pastyříková
ministerský rada
Telefon 974 816 613
jolana.pastyrikova@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
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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 poprvé sešla 18. prosince 2014, kdy se konalo
ustavující zasedání. Dále se v roce 2016 Rada setkala dne 11. března, 10. června,
9. září a 9. prosince. Termíny pro zasedání v roce 2017 jsou určeny na 10. března,
16. června, 15. září a 8. prosince.
Z plenárních zasedání Rady jsou zpracovávány zápisy, které jsou po schválení
předsedou RVIS uveřejňovány na webových stránkách Ministerstva vnitra:
http://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-informacni-spolecnost.aspx.

Pro

vnitřní

účely Rady jsou zápisy přístupné na sdílené online platformě SharePoint.
Rada má v současné chvíli celkem 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 zástupci Ministerstva vnitra, Úřadu vlády, Ministerstva
průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, 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
Digitální šampion ČR a tajemník Rady vlády pro informační společnost.
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III. A) Přehled a program zasedání Rady vlády pro informační společnost do
30. června 2017
Ve sledovaném období se konalo celkem 5 plenárních zasedání RVIS, a to 9. září,
9. prosince 2016 a 10. března a 16. června 2017.

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


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).



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
10

pracovní skupinu, která se bude zabývat touto problematikou, včetně analýzy
možných zpětných dopadů na legislativu).


Registr smluv

9. září 2016 plenární zasedání Rady vlády pro informační společnost



Problematika čerpání ve Specifickém cíli 3.2 Integrovaného regionálního
operačního programu



Schválení zápisu z plenárního zasedání Rady vlády pro informační společnost
z 10. června 2016



Statut Rady vlády pro informační společnost



Implementační plán pro strategický cíl 3



Dopadová ex - post evaluace Strategie realizace Smart Administration v období
2007–2015 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby



Přehled o plnění opatření na zefektivnění ICT služeb veřejné správy k 30. září
2016



Informace o činnosti pracovních výborů a pracovních skupin RVIS



Stav registru smluv po dvou měsících provozu



Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů z pohledu veřejné správy



Doména gov.cz



Odměňování státních zaměstnanců



eIDAS – služby vytvářející důvěru, nový zákon o elektronické identitě
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9. prosince 2016: plenární zasedání Rady vlády pro informační společnost



Schválení zápisu z plenárního zasedání Rady vlády pro informační společnost
z 9. září 2016



Termíny zasedání RVIS v roce 2017



Registr smluv/Anonymizace dokumentů



Zpráva o činnosti pracovní skupiny pro jednací řízení bez uveřejnění



Problematika čerpání IROP a OPZ (reakce na podkladový Společného řídícího
výboru)



Informace o činnosti pracovních výboru a pracovních skupin



Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů z pohledu veřejné správy



Informace o občanských průkazech



Aktivity PS pro Smart Cities - PS zřízená pod Radou vlády pro udržitelný rozvoj
eIDAS



eGovernmentu cloud/Kybernetická bezpečnost

10. března 2017: plenární zasedání Rady vlády pro informační společnost



Schválení zápisu z plenárního zasedání Rady vlády pro informační společnost
z 9. prosince 2016



Zpráva o plnění opatření Strategie ICT – informace na Vládu ČR



Účinnost Zákona o státní službě po roce 2017

12



Elektronické neschopenky



Informace o činnosti pracovních výborů a pracovních skupin RVIS



Podklad Společného řídícího výboru – zpracované odpovědi a vysvětlení
příslušných institucí k uvedeným aspektům mající vliv na nedostatečné čerpání
z dotačních titulů



Informace o aktuálním stavu čerpání IROP, specifického cíle 3.2 „Zvyšování
efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití
a kvality systémů IKT“



Doména gov. cz



ICT koncepce



Národní elektronický nástroj (NEN)

16. června 2017: plenární zasedání Rady vlády pro informační společnost



Schválení zápisu z plenárního zasedání Rady vlády pro informační společnost
z 10. března 2017



Informace o zákonu o elektronické identitě



Informace o národní identitní autoritě



Výroční zpráva o činnosti RVIS do 30. 6. 2017



Půlroční zpráva o činnosti pracovní skupiny pro jednací řízení bez uveřejnění



Čerpání ze specifického cíle 3.2. Integrovaného operačního programu



Informace o architektuře elektronického zdravotnictví



Odpovědnost resortu vykonávat činnosti spojené se správou resortní Enterprise
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architektury


Structural reform support programme 2017-2020



Informace o stavu legislativy v oblasti digitálních systémů



Informace o informačním systému datových schránek

III. B) Přehled a program zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační
společnost do dubna 2017

Předsednictvo má 9 členů, 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, Úřadu vlády a tajemník Rady.

Předsednictvo Rady zejména:
a) řídí aktivity Rady mezi jednotlivými 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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23. června 2016: zasedání Předsednictva RVIS
 Statut pracovního výboru strategii a architekturu
 Informace o realizaci Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury
pro prostorové informace v České republice do roku 2020
 Informace o zřízení Pracovní skupiny pro revizi důsledků usnesení vlády ČR
týkající se ICT
 Souhrn dalších úkolů z plenárního zasedání Rady vlády pro informační
společnost zde dne 10. června 2016
14. července 2016: zasedání Předsednictva RVIS

 Informace o jednání k alokacím na Ministerstvu pro místní rozvoj
 Rozšíření výzvy č. 26 eGovernment I.
 Horizontální spolupráce
 Informace o chystaném plenárním zasedání Rady vlády pro informační
společnost
4. srpna 2016: zasedání Předsednictva RVIS

 Rozšíření výzvy č. 26 eGovernment I.
 Doména gov.cz
 Rozšíření pracovní skupiny pro jednací řízení bez uveřejnění o zástupce
z resortu Ministerstva dopravy
 Strategie ICT ve veřejné správě
 Akční plán pro rozvoj digitálního trhu
23. srpna 2016: zasedání předsednictva RVIS
 Novelizace Statutu RVIS – informace o přijatých připomínkách
 Revokace usnesení č. 889
15

 Strategie ICT ve veřejné správě – aktuální stav plnění opatření
 Informace o novém zákonu o elektronické identitě
 Přijaté návrhy do programu na plenární zasedání RVIS ze Svazu průmyslu
a dopravy ČR
22. září 2016: zasedání Předsednictva RVIS
 Čerpání z IROP – seznam reálných projektů
 Shrnutí úkolů a informací z plenárního zasedání Rady vlády pro informační
společnost ze dne 9. září 2016
 Zakázka JŘBU „Technická podpora APV ZDRAVIS (služba)“ předložena
Ministerstvem obrany
7. října 2016 zasedání Předsednictva RVIS

 Vyhodnocení projektu Pilotní a testovací řešení pro anonymizaci dokumentů
a návazné kroky MV ČR
 Zpracované podklady ze zasedání RVIS k materiálu předloženým Společným
řídícím výborem mající vliv na neuspokojivý stav projektů
 Technické komplikace při práci v ISKP (MS2014+)
 Nominace členů do pracovních skupin RVIS z Úřadu vlády

21. října 2016: zasedání Předsednictva RVIS

 Vyhodnocení projektu Pilotní a testovací řešení pro anonymizaci dokumentů
a návazné kroky MV ČR
 Subalokace pro prioritní projektové okruhy ve výzvě IROP eGovernment I. /
Kontrola přečerpání finančních prostředků
 Návrh
státního

opatření,
majetku

která
při

budou
zajišťování

podporovat
strategických

efektivní
zájmů

využívání
a

potřeb
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kritické

infrastruktury

státu

s možností

realizace

horizontální

a vertikální spolupráce zadavatelů při zadávání veřejných zakázek
4. listopadu 2016: zasedání Předsednictva RVIS

 Anonymizace dokumentů (SW Life)
 Technické komplikace při práci v ISKP (MS2014+)
 Informace o připomínkovém řízení k Statutu RVIS

25. listopadu 2016: zasedání Předsednictva RVIS

 Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020
 Odměňování zaměstnanců ve státní správě
 Program plenárního zasedání Rady vlády pro informační společnost

20. prosince 2016: zasedání Předsednictva RVIS
 Úkoly plynoucí z usnesení vlády č. 1050/2016
 Novelizace usnesení vlády č. 246/2013
 Jednací řád Rady vlády pro informační společnost
 Problematika RPI/RFI – stanovisko pracovní skupiny pro prostorové
informace
13. ledna 2017: zasedání Předsednictva RVIS
 Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů
 Informace o aktuálním stavu čerpání IROP, specifického cíle 3.2 „Zvyšování
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efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití
a kvality systémů IKT“
 Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na zefektivnění
ICT služeb – zpráva o plnění opatření, aktualizace strategie
 Pracovní prostředí SharePoint

10. února 2017: zasedání Předsednictva RVIS
 Úkoly plynoucí z usnesení vlády č. 1050/2016
 Novelizace usnesení vlády č. 246/2013
 Jednací řád Rady vlády pro informační společnost
 Problematika RPI/RFI – stanovisko pracovní skupiny pro prostorové
informace
1. března 2017: zasedání Předsednictva RVIS
 Predikce projektů na rok 2017
 Zpráva o plnění opatření ze Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její
opatření na zefektivnění ICT služeb
 Návrh programu plenárního zasedání RVIS
31. března 2017: zasedání Předsednictva RVIS
 Projednání návrhu na založení Pracovní skupiny pro otevřená data
 Informace k elektronickému nástroji NEN
28. dubna 2017: zasedání Předsednictva RVIS
 Výroční zpráva o realizaci Implementačního plánu pro strategický cíl 3:
Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím
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nástrojů eGovernmentu (vyhodnocení plnění za rok 2016)
 Dotazníkové šetření RVIS - průzkum stavu datových center OSS
 Pracovní skupina pro prostorové informace
 Změna Statutu Pracovní skupiny pro jednací řízení bez uveřejnění
 Návrh programu plenárního zasedání
 Structural reform support programme 2017 – 2020
 Diskuze

nad

možnou

podobou

online

komunikace

mezi

členy

Předsednictva RVIS
 Diskuze nad možnou podobou konference týkající se eGovernmentu
26. května 2017: zasedání Předsednictva RVIS

 Online komunikace mezi členy RVIS
 Konference eGovernment 2017
 Dotazníkové šetření RVIS – průzkum stavu datových center
 Informace o stavu legislativy v oblasti digitálních systémů
23. června 2017: zasedání Předsednictva RVIS

 Aktuální informace o tvorbě Informační koncepce ČR
 Online komunikace mezi členy Předsednictva RVIS
 Konference eGovernment 2017
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i.
Rada

C) Výbory a pracovní skupiny
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.

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 28 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 scházel zpravidla 1x za měsíc. Na uplynulých
jednání se zabýval problematikou plynoucí ze Statutu a aktualizací Strategického
rámce rozvoje veřejné zprávy České republiky pro období 2014 – 2020
a Implementačního plánu pro strategický cíl č. 3. Předseda SŘV, Ing. Roman Vrba,
stanovil pro rok 2017 četnost zasedání tohoto výboru na 1x za 3 měsíce. V roce
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2017 se zasedání konalo jen jednou, a to dne 8. února 2017, kde se projednávala
výroční zpráva k Implementačnímu plánu 3, problematika čerpání dotačních titulů,
využívání prvků procesního řízení a příprava zavedení standardů pro výkon
prioritních agend veřejné zprávy (PMA III). Termín dalšího zasedání je naplánován
na 31. května 2017.
Rada vlády pro informační společnost sdružuje mimo jiné i 4 pracovní výbory:
-

Pracovní výbor pro architekturu a strategii

-

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

-

Pracovní výbor pro prostorové informace

-

Pracovní výbor pro Národní koordinaci rozvoje sítí nové generace

1. Pracovní výbor pro architekturu a strategii
Předsedou Pracovního výboru pro architekturu a strategii (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 jsou zaměstnanci
na úrovni ICT architektů jednotlivých ministerstev a zástupci Asociace krajů České
republiky a Svazu měst a obcí České republiky. Hlavní činností, kterou se výbor bude
zabývat je projednání výstupů z tvorby Národního architektonického plánu, pravidel
pro vydávání stanovisek Hlavního architekta eGovernmentu, metodiky TCO, analýzy
sdílených služeb ICT. Cílem PV je vytvoření platformy, která zajistí mezirezortní
koordinaci rozvoje architektury na úrovni centrální státní správy i krajské a místní
samosprávy. 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.
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Pracovní výbor pro architekturu a strategii se ve sledovaném období sešel dvakrát
a to 6. Prosince 2016 a 22. února 2017. Další zasedání se uskuteční koncem června
letošního roku.
V PV byly na jaře 2017 zřízeny 2 pracovní skupiny a to pro Otevřená data
a spisové služby. PV se vyjadřuje k způsobu schvalování projektů ICT podle IROP
a

UV

889/2015,

dále

k aktuálním

architektonickým

vzorům

Národního

architektonického plánu. Dále slouží k přenosu informací o aktuálním stavu projektů
a systémů na centrální úrovni.

Pracovní skupina pro Přípravu a vybudování eGovernment Cloudu
Dne 28. listopadu 2016 vláda České republiky schválila materiál s názvem
„Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR“
a současně uložila zahájení prací na projektu „Příprava vybudování eGovernment
cloudu“ v rámci pracovní skupiny (dále jen „PS eGC“) pod záštitou RVIS a vedením
MV ČR. V lednu 2017 zahájilo svoji činnost 5 pracovních týmů (legislativní,
ekonomický, bezpečnostní, provozní a procesní) za účasti zástupců odborné
veřejnosti, digitálního šampiona a generálního ředitele SPCSS. PS eGC sčítá celkem
66 členů v čele s Ing. Miroslavem Tůmou, Ph.D., vedoucím pracovní skupiny eGC.
Mezi základní cíle eGovernment cloudu patří zefektivnění a optimalizace provozu
ICT a podpory informačních systémů/aplikací VS, které instituce využívají
na podporu svých agend či podpůrných a administrativních procesů, a to cestou
sdílených služeb eGC. Dále konsolidace datových center a tím zvýšení sdílení ICT
zdrojů VS, sjednocení provozního prostředí IS provozovaných ve státní části eGC
na několik vybraných platforem, definování minimálních standardů pro poskytování
sdílených služeb pro státní a komerční část eGC, zajištění potřebné bezpečnosti
a spolehlivosti provozu IS, atd. a postupné definování standardů pro vybrané
softwarové aplikace podporující stejnou agendu.
Výstupem projektu „Příprava vybudování eGovernment Cloudu“ zpracovaného
v rámci přípravné fáze bude komplexní analytická zpráva včetně doporučení a rizik
budování eGC v ČR, která bude předložena Vládě ke schválení.
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Implementace

strategického

rámce

bude

vyžadovat

úpravy

zodpovědností

a pravomocí jednotlivých státních institucí včetně legislativních změn. Zejména se
to týká zákona o informačních systémech veřejné správy, kompetenčního zákona
a zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), resp. jeho interpretace. Analýza
potřebných změn a návrh jejich realizace bude součástí projektu „Příprava
vybudování eGC“.
Jednání Boardu PS eGC se uskutečnilo v letošním roce v termínech 27. ledna 2017,
10. února 2017, 3. března 2017, 20. března 2017, 30. března 2017 a 12. dubna
2017. Workshop celé Pracovní skupiny eGC proběhl dne 18. dubna 2017, na kterém
se projednávaly další postupy pro přípravu eGovernment cloudu.

2. Pracovní výbor pro udržitelnost provozu ICT a nákup zboží a služeb
v oblasti ICT
Pod tímto pracovním výborem fungují 4 pracovní skupiny:
-

Pracovní skupina pro jednací řízení bez uveřejnění

-

Pracovní skupina pro eFakturaci

-

Pracovní skupina pro Autorská práva v ICT státní správy

-

Pracovní skupina pro revizi důsledků usnesení vlády ČR týkající se ICT

Výše uvedený pracovní výbor včetně posledních dvou zmíněných dvou skupin
se ve sledovaném období nesešel a svoji činnost zaštitoval pomocí emailové
komunikace. Vzhledem k personálním změnám, které se uskutečnily na Ministerstvu
financí, bude tento výbor a s ním i pracovní skupiny revidovány (zástupci resortu MF
jsou ve funkcích předsedy výboru a vedoucího skupin).
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Pracovní skupina pro jednací řízení bez uveřejnění
Pracovní skupina pro jednací řízení bez uveřejnění (dále jen „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. Pracovní skupina
se 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 jen „ZVZ“) a od 1. října 2016 dle § 63
– 66 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“),
aby nedocházelo k nadužívání jednacího řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“).
JŘBU představuje zvláštní formu zadávacího řízení, kterou je zadavatel veřejné
zakázky

oprávněn

využít

pouze

ve

výjimečných

případech,

vymezených

v příslušných ustanoveních zákona.
Dnem 1. října 2016 nabyla účinnosti nová právní úprava procesu zadávání veřejných
zakázek, koncesí a dohledu nad jejich zadáváním, vymezená v ZZVZ. Nová právní
úprava obsažená v ZZVZ, nahrazující dosavadní právní úpravu zadávání veřejných
zakázek obsaženou v ZVZ, představuje transpozici evropské zadávací směrnice
reprezentované Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2014/24/EU o zadávání
veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, ze dne 26. února 2014
a podstatným způsobem mění dosavadní pravidla zadávání veřejných zakázek.
S ohledem na přijetí ZZVZ tak počínaje 1. říjnem 2016 došlo ke změnám v oblasti
zadávání veřejných zakázek, zahrnující logicky i jisté změny v rámci procesu
zadávání veřejných zakázek formou JŘBU.
V návaznosti na výše uvedené je nezbytné, aby zadavatel naplnění podmínek
umožňujících využití institutu JŘBU zkoumal detailně ve vztahu ke každé konkrétní
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veřejné zakázce, kdy podmínky umožňující využití tohoto institutu je zadavatel vždy
povinen vykládat restriktivně s přihlédnutím k faktu, že zákonem stanovené
podmínky jsou vymezeny taxativně.
Ustanovení § 63 odst. 3 ZZVZ navazuje na předchozí právní úpravu obsaženou
v ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ, kdy definuje okruh případů, ve kterých
je zadavatel oprávněn zadat veřejnou zakázku v rámci JŘBU, s ohledem
na skutečnost, že veřejná zakázka může být objektivně splněna pouze konkrétním
dodavatelem. Využití JŘBU z níže uvedených důvodů, resp. s odkazem na předchozí
ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ bylo ze strany zadavatelů veřejných zakázek
v minulosti často a bohužel i nevhodně využíváno a způsobilo zadavatelům často
obtíže, zejména potom ve vztahu k jejich schopnosti prokázat naplnění zákonných
důvodů pro využití JŘBU. Pro možnost využití JŘBU dle ustanovení § 63 odst. 3
ZZVZ je nezbytné, aby žádní jiní dodavatelé, vyjma konkrétního dodavatele
objektivně nemohli zadavateli poskytnout jím požadované plnění, kdy zadavatel je
povinen zkoumat existenci objektivní nemožnosti poskytnutí plnění ze strany více
dodavatelů k okamžiku zahájení zadávacího řízení. Okruh dodavatelů, kteří jsou
potencionálně schopni zadavateli jím požadované plnění poskytnout, je zadavatel
povinen hodnotit nikoliv pouze na území České republiky, ale minimálně na úrovní
Evropské unie.
Až po takto rozsáhlém územním hodnocení je zadavatel oprávněn rozhodnout,
zda jsou podmínky pro využití JŘBU splněny či nikoliv, kdy je vždy povinen být
v budoucnu schopen prokazatelným způsobem doložit, že všechny zákonné
podmínky byly splněny.
Oproti právní úpravě obsažené v ZVZ již ZZVZ neobsahuje možnost zadavatele
zadat veřejnou zakázku zadávanou formou JŘBU určitému dodavateli v případě,
kdy tato může být z důvodů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů splněna
pouze konkrétním dodavatelem, jak bylo dříve stanoveno v ustanovení § 23 odst. 4
písm. a) ZVZ.
Dle ustanovení § 63 odst. 5 ZZVZ je také zadavatel oprávněn využít pro zadání
veřejné zakázky JŘBU „pokud je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti,
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kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a nelze dodržet lhůty
pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním“.
Předkládání materiálů pracovní skupině je založeno na usnesení vlády č. 208 ze dne
22. března 2017 o uložení povinností v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek
v jednacím řízení bez uveřejnění, na základě spolupráce zadavatelů a na základě
výjimek (dále jen „usnesení č. 208/2017“). Zpráva o projednání Předsednictvem
RVIS je předkladatelem následně předložena jako součást informace pro vládu ČR
předkládané dle výše uvedeného usnesení vlády.
V návaznosti na přijetí (i) ZZVZ, (ii) 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 a (iii) usnesení
č. 208/2017, došlo v sledovaném období k aktualizaci Statutu pracovní skupiny.
Formulář pro předkládání materiálů na pracovní skupinu byl mj. rozšířen o doložení
souhlasného stanoviska útvaru Hlavního architekta eGovernmentu. Dále došlo
k formálním úpravám Statutu pracovní skupiny odpovídajícím novému ZZVZ
a usnesení č. 208/2017.
Za období od 1. července 2016 do 30. června 2017 bylo projednáno 32 veřejných
zakázek v režimu JŘBU, jejichž přehled obsahuje níže uvedený seznam:

Č.

1

Název VZ

Poskytování

Předp.

hodnota

VZ v Kč bez DPH
93 800 000

technické podpory

Předložil

GŘ

HZS

ČR

aplikačního

Č. j.

MV-

Doporučeno pracovní

Souhlas

skupinou

předsednictva

21. 7. 2016

12. 8. 2016

RVIS

102664/EG2016

programového
vybavení HZS ČR
2

Zajištění podpory

35 000 000

ČP, s. p.,

Materiál byl 21. 7. 2016

Odštěpný

vrácen

k dopracování.
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systému SAPPER

3

Výstavba

1 188 737

závod ICT

Doplněný

služby

zatím nebyl předložen.

MV ČR

MV-

informačního

110337/EG-

systému Vega T –

2016

2G

–

materiál

11. 8. 2016

30. 8. 2016

11. 8. 2016

30. 8. 2016

25. 8. 2016

8. 9. 2016

1. 9. 2016

8. 9. 2016

1. 9. 2016

14. 9. 2016

8. 9. 2016

23. 9. 2016

15. 9. 2016

23. 9. 2016

dodávka

kryptografických
prostředků
4

Výstavba

586 091

MV ČR

MV-

informačního

110335/EG-

systému Vega T –

2016

2G

–

rozvaděč

Rack

Rittal,

napájecí panel SP
7003
5

Poskytování
služeb

275 000 000

MD ČR

provozu

MV116121/EG-

infrastruktury pro

2016

informační
systémy MD
6

Nájem serverů ISL

18 991 737

MO ČR

MV117740/EG2016

7

Technické

17 727 273

MO ČR

zhodnocení

MV117748/EG-

soubojového

a

2016

střeleckého
simulátoru

pro

výcvik v taktické a
střelecké přípravě
jednotek
s bojovými
vozidly-SSS-BV
8

Technická
podpora

12 148 760

MO ČR

APV

120883/EG-

ZDRAVIS (služba)
9

Systém

MV2016

72 730 000

MO ČR

MV-

MILSATCOM-

124815/EG-

nákup

2016
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10

11

ADIS-Legislativní

161 157 000

GFŘ

MV-

20. 10. 2016

26. 10. 2016

20. 10. 2016

2. 11. 2016

24. 11. 2016

2. 12. 2016

24. 11. 2016

29. 11. 2016

24. 11. 2016

29. 11. 2016

MV-

Pracovní skupinou dne

RVIS

podpory

155462/EG-

24. 11. 2016

nedoporučeno

komoditního

2016

nedoporučeno.

30. 11. 2016

MV-

8. 12. 2016

16. 12. 2016

8. 12. 2016

12. 12. 2016

13. 12. 2016

16. 12. 2016

a procesní změny

138413/EG-

v roce 2016 a 2017

2016

Zajištění správy a

51 046 000

ČSÚ

MV-

rozvoje

139233/EG-

informačního

2016

systému Základní
Registr

osob

–

ROS - přechodné
období 2017-2018
12

Vývoj

AVIS

v letech

ME

2016

40 500 000

GFŘ

–

145891/EG-

2017, Výzva 23
13

14

MV2016

Poskytování

48 000 000

MPSV

MV-

služeb systémové

153118/EG-

integrace

2016

Zajištění

1 070 000 000

migračních

MPSV

a

MV155239/EG-

přechodových

2016

služeb OKaplikací
pro MPSV
15

Pořízení licencí a

230 000 000

GFŘ

software (Informix
a

Tivoli)

pro

daňový informační
systém
16

Změna

80 000 000

MSP ČR

informačního

158613/EG-

systému veřejných

2016

rejstříků (ISVR)
17

Rozšíření

33 000 000

ČSSZ

MV-

ekonomického

161726/EG-

informačního

2016

systému ČSSZ
18

Zhodnocení ADIS
v

rámci

pozáručního
servisu

v

157 000 000

GFŘ

MV163028/EG2026

roce

28

2017-2019
19

Základní

130 000 000

pozáruční
aplikace

GFŘ

servis
ADIS

MV-

13. 12. 2016

16. 12. 2016

13. 12. 2016

16. 12. 2016

12. 1. 2017

31. 1. 2017

163034/EG-

v

2016

roce 2017-2019
20

ADIS

Hot-line,

59 000 000

GFŘ

MV-

konzultační

163021/EG-

služby,

2016

technická

podpora

v

roce

2017-2019
21

6

základových

4 670 000

MV ČR

MV-

stanic a 2 rozšíření

9811/EG-

anténních

2017

systémů PEGAS
22

GŘ OI-úprava VIS-

15 000 000

VS ČR

Dne

vnější diferenciace

26.

1.

2017

vráceno k dopracování.
Doplněný

materiál

zatím nebyl předložen.
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Zajištění

40 800 000

SZR ČR

MV-

9. 2. 2017

27. 2. 2017

23. 2. 2017

8. 3. 2017

2. 3. 2017

22. 3. 2017

MV-

Dne 9. 3. 2017 vydáno

Dne 5. 4. 2017

29308/EG-

stanovisko, že nepatří

vydáno

2017

do působnosti pracovní

stanovisko, že

skupiny.

nepatří do

technologických

21031/EG-

prostor a služeb

2017

datového
pro

centra
kritické

informační
systémy
základních
registrů
24

25

Technická

41 310 000

GFŘ

MV-

podpora IS VEMA

26128/EG-

v letech 2017-2018

2017

Zajištění
a

provozu

15 300 000

ŘSD ČR

rozvoje

MV158586/EG-

rozpočtového

2016

systému ASPE
26

PS31-Telefonie

94 982 000

ČP, s.p.

působnosti
pracovní

29

skupiny.
27

Maintenance APV

41 320 000

MO ČR

Materiál byl 9. 3. 2017

ISL a APV MCDP

vrácen

k dopracování.

Doplněný

materiál

zatím nebyl předložen.
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Technická

16 681 000

MO ČR

podpora a školení

MV-58543-

4. 5. 2017

26. 5. 2017

4. 5. 2017

26. 5. 2017

2/EG-2017

APV IS VŘ PozS
29

Optimalizační

10 320 000

PPČR

projekt informační
podpory

MV-585672/EG-2017

Policie

ČR
30

Podpora

43 909 662

PPČR

AnalytickoRešeršního

MV-

15. 6. 2017

76741/EGa

2017

Monitorovacího
Systému – ARMS
31

Rámcová dohoda

15 045 130

MV ČR

na nákup a servis

7. 6. 2017

-2017

prostředků
Smlouva o

18. 5. 2017

63513/EG

kryptografických

32

MV-

24 700 000

MZV ČR

MV-

systémové

77008/EG-

podpoře a servisu

2017

11. 5. 2017

IS MZV-V (20172020)

Činnost pracovní skupiny lze hodnotit i nadále velmi pozitivně, a to zejména
z důvodu, že centralizuje know-how v oblasti ICT zakázek zadávaných formu JŘBU
a vede zadavatele k zvážení dosavadního postupu, zvážení dalších alternativ
pro následující období a možného přechodu na otevřené zadávací řízení vč. tlaku
na zpracování tzv. exit strategie v každém jednotlivém případě předkládaných
veřejných zakázek.
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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 v období do 30. června 2017 sešla pouze 4. října 2016, protože
následující termín konaný 9. listopadu 2016 musel být zrušen z organizačních
důvodů. Na posledním jednání byla podána informace o přípravě usnesení Vlády
„k realizaci úplného elektronického podání a povinnému přijímání elektronických
faktur ústředními orgány státní správy“, které připravoval koordinátor digitální agendy
ve spolupráci s ministerstvy Vnitra a Financí. Následně probíhalo připomínkové
řízení a jeho vypořádání a po zařazení na pořad jednání Vlády byl materiál schválen
usnesením dne 10. května 2017. Předseda pracovní skupiny předpokládá svolání PS
k jednání nad realizací usnesení Vlády ještě do konce května 2017.
Na svých jednáních PS 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;
-

sestavení detailního zadání pro vzorový příklad příjmu el. faktury do OVM.

-

Informaci o připravovaném usnesení Vlády ČR k elektronické fakturaci,
podanou Úřadem vlády na základě akčního plánu koordinátora digitální
agendy, kde zmíněné usnesení je jedním z bodů plánu.
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3. 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:
předseda výboru a členové 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 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.
Jednání pracovních skupin probíhala s četností přibližně 1 x 2-3 měsíce. Intenzita
činností pracovních skupin se odvíjela od harmonogramu přípravy klíčových
koncepčních dokumentů, jako je Národní plán rozvoje sítí nové generace
(NPRSNG), na něj navazující Akční plán k provedení nedotačních opatření
pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací a schémat podpory
– první výzva programu podpory Vysokorychlostní internet z OP PIK, iniciativa EU
WiFi4EU. Do konce června 2017 proběhne ještě jedno kolo jednání PS Mapování,
PS Realizace a provoz, PS Legislativa, PS Financování a PS Strategické cíle.
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V případě PS Mapování a PS Strategické cíle došlo k rezignaci na předsedání těmto
PS, u PS Financování se nepodařilo dosáhnout dohody s Ministerstvem financí
o jejím předsedání, a proto je dlouhodobě zajišťováno

NAKIT s. p. Dále byla

sjednocena přístupová práva na úložiště pro všechny pracovní skupiny PV RVIS
a jejich členy i náhradníky tak, aby všichni členové mohli sdílet výstupy všech
pracovních skupin. Podařilo se také zajistit účast zástupců MMR v relevantních
pracovních skupinách, avšak i nadále přetrvává potřeba zařadit do některých
pracovních skupin zástupce institucí, které je doposud neobsadily (NBÚ, MF).

Pracovní skupina Mapování
Vedoucí PS Mapování je neobsazeno po rezignaci ČTÚ v závěru roku 2016. Otázka
předsednictví je aktuálně řešena s Ministerstvem vnitra, odborem eGovernmentu
s přihlédnutím k prolínání agendy s činností Pracovní skupiny RVIS pro prostorové
informace.
Od začátku července se jednání této pracovní skupiny se konala v termínech 22. září
2016, 31. října 2016, 8. prosince 2016 a 28. února 2017. Do konce června je
naplánováno ještě další jednání. Skupina si nastavila cíl vymezit pojem mapování
se zaměřením na analýzu současného stavu dostupných informací o sítích
elektronických komunikací primárně v rámci veřejné správy a o stavu informovanosti
jednotlivých institucí veřejné správy a následně případně doporučit opatření
ke zlepšení informovanosti. V rámci úvodních jednání došlo k prioritizaci témat,
kterými se následně skupina zabývala. Konkrétně byla diskutována tato témata:
-

Vymezení pojmu mapování - Zakotvení pojmu mapování a identifikace
základních oblastí podporujících efektivní rozvoj vysokorychlostních sítí
veřejné správy (dále VrS VS) ve vazbě na specifika veřejné správy s cílem
zajistit efektivní fungování veřejné správy

-

Mapování potřeb veřejné správy - Konsolidace informací o záměrech veřejné
správy v oblasti zajišťování potřeb na využití vysokorychlostních sítí.
Identifikace souvisejících strategií VS
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-

Mapování existující infrastruktury VrS VS - Konsolidace informací o existující
infrastruktuře VrS VS a identifikace její využitelnosti pro sdílení a rozvoj VrS
VS napříč VS

-

Mapování existující infrastruktury komerčních VrS - Konsolidace informací
o existující infrastruktuře komerčních VrS a identifikace jejich využití
pro sdílení a rozvoj VrS VS

-

Mapování plánů výstavby technické a dopravní infrastruktury v rámci veřejné
správy - Konsolidace informací o plánovaných investičních akcích technické
a dopravní infrastruktury veřejné správy a identifikace jejich využitelnosti
pro sdílení a rozvoj VrS VS

-

Mapování

stávajících

a

plánovaných

ISVS

-

Konsolidace

informací

o existujících a plánovaných informačních systémech veřejné správy
a identifikace jejich využitelnosti pro potřeby mapování.
Nejvýznamnějším počinem je vedle vymezení pojmu mapování zpracování vstupního
materiálu o tom, jaké informace by se měly mapovat a sdílet. Na základě tohoto
materiálu by měla následně vzniknout doporučení pro Úřad vlády ČR nebo instituci
veřejné správy, která by měla dál pokračovat a zvažovat doporučení v dané oblasti.
Pracovní skupina ve sledovaném období řešila také připomínky k Národnímu plánu
rozvoje sítí nové generace či strategický rámec řešené problematiky.
V rámci posledního jednání byl diskutován materiál Asociace krajů ČR - Registr sítí,
včetně vazby na připravovanou studii proveditelnosti Informačního systému
technické infrastruktury (ISTI), následně proběhla debata k informacím o datech
potřebných ke sledování, která nejsou obsahem ISTI ani Registru sítí, řešen byl
rovněž obsah, struktura dotazníku k mapování a forma šetření a dále byla řešena
otázka předsednictví pracovní skupiny.

Pracovní skupina Realizace a provoz
Vedoucím pracovní skupiny Realizace a provoz je Ing. Rous ze SMO ČR.
Od 1. července 2016 proběhla jednání skupiny ve dnech 14. září 2016, 13. října
2016, 22. listopadu 2016 a 16. března 2017. Další jednání je plánováno na konce
června letošního roku.
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Na základě předchozí prioritizace a sloučení témat se činnost pracovní skupiny
soustředila na prioritu Investiční a provozní modely VrS VS (vysokorychlostní sítě
veřejné správy), Provozovatelé VrS VS - typické subjekty a Metodika technických
standardů VrS VS, dále na téma Přílože ochranných prvků pro optické sítě a téma
Koordinace výkopových prací - ty byly předány do PS Legislativa.
Hlavním výstupem je návrh metodického pokynu pro potřeby organizací veřejné
správy Realizace a provoz vysokorychlostních sítí nové generace včetně
souvisejících problémů.
Následně proběhla diskuse nad potřebou vzniku obecnější metodiky pro starosty,
která poskytne informaci a návod pro oblast vysokorychlostních sítí, k čemu sítě
slouží a jak je možné je nejlépe vybudovat a využívat, dále aby obce vhodným
způsobem získaly povědomí o tom, co jim sítě mohou přinést nyní i do budoucna
a aby nebyly od některých provozovatelů zneužity k nevýhodným řešením.
Výsledkem

diskuse

je

doporučení

přerušit

přípravu

metodického

pokynu

a její dokončení zahrnout do projektu Operačního programu Zaměstnanost,
který je v rámci podpory vzdělávání starostů a zastupitelů na SMO zpracováván.
Dále byly členy diskutovány parametry výzvy na budování vysokorychlostního
internetu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
opatření Akčního plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování
a výstavby sítí elektronických komunikací.
Na posledním jednání proběhla diskuse se zástupci MMR ohledně požadavků
na umisťování rozvodných energetických vedení a vedení elektronických komunikací
v zastavěném území obcí pod zem, povolování výjimek v souladu s vyhláškou
č. 501/2006 Sb., institutu dodatečného povolení stavby a řešení přípoloží v rámci
změny stavby.

Pracovní skupina pro legislativu
Vedoucím pracovní skupiny je Mgr. Frélich z MPO. Jednání proběhla ve dnech
15. září 2016, 19. října 2016 a 10. ledna 2017. Do konce června je plánováno další
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jednání. V návaznosti na dřívější prioritizaci témat se činnost pracovní skupiny
soustředila na následující témata:
-

Národní plán rozvoje sítí nové generace a Transpozice směrnice Transpozice
směrnice 2014/61/EU ke snižování nákladů

-

Identifikace limitujících faktorů legislativy pro rozvoj sítí a navrhování
průběžných změn

-

novelizace legislativy zejm. zákona o elektronických komunikacích, zákona
o pozemních komunikacích - přípolože, ochranná pásma.

Na posledním jednání pracovní skupiny byli členové detailně seznámeni s obsahem
dokumentu MPO „Akční plán k provedení nedotačních opatření pro podporu
plánování a výstavby sítí elektronických komunikací“ a řešeny pozměňující návrhy
k jednotlivým opatřením.
Pracovní skupina Strategické cíle
Vedoucím PSSC je Ing. Forbelský za AK ČR, který v květnu 2017 oznámil svojí
rezignaci. Jednání se konala ve dnech 23. září 2016, 25. října 2016, 13. prosince
2016 a 11. května 2017. Ve sledovaném období došlo k prioritizaci témat k jednání
PS. Za klíčová byla označena a následně diskutována tato témata:
-

Revize strategií;

-

Zpracování přehledu relevantních strategií vztahujících se k problematice
rozvoje infrastruktury a sítí NGA a posouzení jejich vzájemné provázanosti;

-

Posouzení míry potřeby realizace registru pasivní infrastruktury a případnou
formu realizace;

-

Přehled aktivit EU, ČR v oblasti rozvoje infrastruktury a sítí NGA;

-

Informační seznam běžících a plánovaných aktivit na úrovni ČR a EU
zaměřených na rozvoj.

Dalším

diskutovaným

tématem

byla

potřeba

nastavení

úlohy

samosprávy

v budování, rozvoji a využití sítí NGA a zpracování návrhu modelu zapojení
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územních samospráv při rozvoji sítí NGA. Na připravované jednání v květnu 2017
jsou navržena následující témata:
-

Aktuální informace v dané oblasti – současný stav výzvy OP PIK
na vysokorychlostní internet, transpozice směrnice 2014/61/EU; Akční plán
k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí
elektronických komunikací; Wifi4EU; ISTI - Informační systém technické
infrastruktury veřejné správy;

-

Zmapování strategií – vstup Úřadu vlády;

-

Budoucnost v oblastech 4.0 (Průmysl 4.0, Aliance Společnost 4.0)

-

Smart Cities.

Pracovní skupina Financování
Vedoucím pracovní skupiny je Mgr. Daněk za NAKIT. Jednání proběhla ve dnech
14. září 201, 12. října 2016 a 10. ledna 2017. Do konce června letošního roku
je v plánu svolání ještě jednoho zasedání. Na základě předchozí prioritizace témat
se činnost pracovní skupiny soustředila na následující témata:
-

stanovení požadavků veřejnoprávních subjektů při budování neveřejných sítí;

-

další možnosti získání prostředků pro budování sítí nové generace veřejnou
správou;

-

problematika věcných břemen, odpisy, finanční náhrady.

Během posledního jednání bylo představeno hostem z CZ.NIC dotační schéma EK
WiFi4EU jako potenciální zdroj financování rozvoje neveřejných sítí, dále byly
diskutovány

možnosti

financování

z připravované

Výzvy

programu

podpory

vysokorychlostní internet OP PIK a poskytnuty aktuální informace o možnostech
čerpání prostřednictvím Inovativních finančních nástrojů.
Pracovní skupina pro komunikaci
Pracovní skupina pro komunikaci RVIS vznikla v roce 2016 jako platforma
pro

výměnu

informací

o

stavu

rozvoje

eGovernmentu

v České

republice

mezi Ministerstvem vnitra, ústředními orgány státní správy, krajskými úřady
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a samosprávou. Jejími členy jsou vedoucí pracovníci zodpovědní za koncepci,
strategii, chod a rozvoj informačních a komunikačních technologií ve svém resortu
či kraji. Vedoucím PSPK je ředitel odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra České
republiky. Jednání Pracovní skupiny pro komunikaci probíhají čtvrtletně v prostorách
MV a zároveň i jako videokonference tak, aby účastníci mohli co nejlépe využít své
časové i lidské zdroje.
Cíle pracovní skupiny souvisí s úkoly v oblasti efektivnějšího využívání informačních
a komunikačních technologií při elektronizaci veřejné správy, lepším využíváním
již existujících centrálních informačních systémů a možností rozvoje nových služeb
pro občany a podnikatele. Cílem MV a dalších centrálních orgánů s gescí rozvoje
eGovernmentu je informovat členy pracovní skupiny o projektech a prioritách
eGovernmentu tak, aby na těchto informacích mohli dále stavět svou práci
a podporovat informatiky působící v území. Na práci pracovní skupiny se podílí také
koordinátor digitální agendy z Úřadu vlády.
V období od 1. července 2016 do 30. června 2017 proběhla 3 jednání pracovní
skupiny, z nichž jedno probíhalo zároveň formou videokonference (20. září 2016, 30.
listopadu 2016 a 23. ledna 2017).
prezentace

zástupců

Ministerstva

Pracovní formát práce skupiny zahrnoval
vnitra

a

např.

Ministerstva

zdravotnictví

k dohodnutým tématům a následnou diskusí. Řešená témata zahrnují strategické
oblasti rozvoje eGovernmentu, implementace klíčových projektů i vyjasnění
praktických otázek spolupráce mezi centrálními orgány a krajskými úřady v oblasti
zavádění informačních a komunikačních technologií. Jednání skupiny za uplynulé
období byla věnována zejména těmto tématům:
-

Aktuálním stav projednávání nové legislativy eGovernmentu v daném období;

-

Implementace jednotné identity subjektů pro sdílené služby v návaznosti
na evropské nařízení eIDAS;

-

Agenda Hlavního architekta eGovernmentu a spolupráce s centrálními orgány
a krajskými úřady;

-

Problematika

kybernetické

bezpečnosti

a

specifikace

bezpečnostních

požadavků;
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-

Nové funkcionality centrálních informačních systému a podstata sdílených
služeb eGovernmentu, včetně zajištění možnosti podílet se na dalším
zdokonalování těchto systémů a služeb;

-

Problematika

úplného

elektronického

podání

v souvislosti

s nabídkou

uživatelsky přívětivých služeb veřejné správy občanům, podnikatelům
a firmám;
-

Společná propagace elektronických služeb veřejné správy do území;

-

Zajištění vzájemné informovanosti na odborné technické úrovni v oblasti
rezortních a krajských řešení.

Na základě podnětů členů pracovní skupiny a v návaznosti na úkoly vyplývající
z gesce

Ministerstva

vnitra

České

republiky

uspořádalo

MV

ČR,

odbor

eGovernmentu, v období březen až květen 2017 devět konzultačních seminářů
pro úředníky krajských úřadů a obcí s rozšířenou působností a centrálních úřadů,
kde byli účastníci informováni o aplikaci základních institutů, které Obecné nařízení
o ochraně osobních údajů (GDPR) upravuje, dále o sankčních ustanoveních zákona
o registru smluv účinných od 1. července 2017, postupech v procesním modelování
prioritních agend, změn v registru práv a povinností a aktuálních novinkách (nejen
v legislativě) v oblasti otevřených dat. Semináře se konaly na Krajských úřadech
v Brně, Ostravě, Jihlavě, Olomouci, Liberci, Plzni, Praze a na Ministerstvu vnitra (zde
ve dvou termínech), počet účastníku čítal na 600 osob.

4. Pracovní výbor pro prostorové informace/Pracovní skupina pro prostorové
informace
Pracovní výbor vznikl zrušením pracovní skupiny pro prostorové informace dle
projednání předsednictva RVIS na svém zasedání dne 28. dubna 2017, vzhledem
k tomu, že v uplynulém roce fungovala a funkce nově ustanoveného výboru plnila
pracovní skupina pro prostorové informace, jsou na následujících řádcích popsány
činnosti pracovní skupiny a proces zřízení pracovního výboru pro prostorové
informace. Dočasná Pracovní skupina pro prostorové informace (dále jen „PSPI“),
která byla zřízena ke dni 29. září 2015 a následně zařazena do působnosti
Pracovního výboru pro Národní koordinaci rozvoje sítí nové generace, má celkem 15
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členů. Její vedoucí byla do 28. února 2017 RNDr. Bc. Renáta Horáková z odboru
eGovernmentu Ministerstva vnitra, od 11. dubna 2017 byl vedoucím PSPI jmenován
ředitel

odboru

eGovernmentu

Ing.

Roman

Vrba.

Ve

sledovaném

období

se uskutečnila čtyři jednání PSPI, a to ve dnech 18. října 2016, 13. prosince 2016,
17. ledna 2017 a 28. února 2017.
Hlavním výstupem činnosti PSPI, kterou je řídit, koordinovat a kontrolovat rozvoj
národní infrastruktury pro prostorové informace 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, je ve sledovaném období vypracování 1. aktualizace Akčního plánu
GeoInfoStrategie, a to na základě bodu II/1a usnesení vlády ze dne 24. srpna 2016
č. 736, k Informaci o realizaci Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury
pro prostorové informace v České republice do roku 2020.
Práce členů PSPI na aktualizaci Akčního plánu GeoInfoStrategie s cílem provést
vhodnou prioritizaci a optimalizaci opatření Akčního plánu včetně nového stanovení
indikátorů a rizik a vypracování návrhu nové řídící struktury probíhaly v období září –
prosinec 2016. První aktualizace Akčního plánu (dále jen „Akční plán“) byla
schválena usnesením vlády ze dne 9. ledna 2017 č. 12.
V období leden – duben 2017 se činnost PSPI soustředila na plnění úkolů
vyplývajících z Akčního plánu a usnesení vlády ze dne 9. ledna 2017 č. 12. Byla
provedena aktualizace Statutu PSPI s ohledem na nutnost zavést nové role
jednotlivých orgánů aktualizované organizační struktury. Byly zahájeny práce
na harmonogramu realizace Akčního plánu, jehož vypracování a trvalé vedení je
v rámci Akčního plánu novým úkolem PSPI. Byla vypracována a s potřebnými
pokyny na webu www.geoinfostrategie.gov.cz publikována vzorová Karta projektu
jako podklad pro naplňování povinnosti oznamovat do centrální evidence
připravované projekty v oblasti prostorových informací ve své gesci, která je uložena
orgánům státní správy usnesením vlády ze dne 9. ledna 2017 č. 12.
Počátkem února 2017 obdrželi členové PSPI pro zajištění dalšího nezbytného
postupu v rámci implementace GeoInfoStrategie výstupy 5 výzkumných projektů,
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realizovaných ze strany Ministerstva vnitra ve spolupráci s Technologickou
agenturou ČR z Programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji
a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“: Model financování datového fondu
klíčových

prostorových

informací;

Vypracování

certifikované

metodiky

pro publikování prostorových informací ve formě otevřených dat; Vytvoření národních
technických specifikací služeb nad prostorovými daty a metadaty; Metodika
vyhodnocování

lidských

zdrojů

v oblasti

prostorových

informací;

Návrh

doporučujících národních kurikul v oblasti prostorových informací.
Vzhledem k personálním změnám k 28. únoru 2017, kdy RNDr. Bc. Renáta
Horáková ukončila činnost na odboru eGovernmentu a rezignovala na výkon činnosti
vedoucí PSPI, došlo ke změně ve vedení PSPI - vedoucím PSPI byl k 11. dubnu
2017 jmenován Ing. Roma Vrba, ředitel odboru eGovernmentu.
S ohledem na skutečnost, že hlavním cílem zřízení PSPI bylo nastavení účinné
koordinace,

vyžadované

nadresortní

povahou

prostorových

dat

a

národní

infrastruktury pro prostorové informace napříč kompetenčním vymezením orgánů
veřejné moci, a dále že činnost PSPI svým rozsahem a charakterem výrazně
přesahuje rozsah problematiky řešené v gesci Pracovního výboru pro Národní
koordinaci rozvoje sítí nové generace, v jehož působnosti byla PSPI zřízena, a spíše
odpovídá

rozsahu

a

charakteru

činnosti

stálého

pracovního

výboru,

bylo

předsednictvem RVIS dne 28. dubna 2017 rozhodnuto o zrušení PSPI a založení
Pracovního výboru pro prostorové informace.

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
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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“
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.
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• 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).
V. D) Výstupy Rady vlády pro informační společnost
Rada vlády pro informační společnost předložila Vládě ČR pro informace následující
materiály:
Vláda
Druh výstupu

Počet
celkem

Vzala na
vědomí

Schválila
usnesením

Odmítla

Půlroční zpráva o činnosti
Pracovní skupiny pro jednací
řízení bez uveřejnění

2

2

-

-

Výroční zpráva o činnost
Rady vlády pro informační
společnost

1

1

-

-

Zpráva
o
plnění
navrhovaných
opatření
(Informace na vládu)

2

2

-

-

43

Stanoviska Rady vlády pro informační společnost vydaná ve sledovaném
období:
- 14. června 2016: Stanovisko RVIS k projektu materiálu „Informace o realizaci
Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České
republice do roku 2020“
- 8.sSrpna 2016: Stanovisko RVIS k rozšíření výzvy č. 26 eGovernmentu
o projektový 5. 2. Prostorová data a služby
- 26. srpna 2016: Stanovisko RVIS k doporučení výzvy č. 26 eGovernment
o projektový okruh 3.10 eProcurement a projektový okruh č. 4. Zpřístupnění obsahu,
transparentnost, open data.
- 10. listopadu 2016: Stanovisko RVIS k subalokacím pro prioritní projektové okruhy
ve výzvě IROP eGovernment I.
- 1. ledna 2017: Stanovisko RVIS k eGovernment cloudu
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 2017 nevznikly Ministerstvu vnitra ani ostatním
resortům žádné finanční výdaje.
VIII.

Plán činnosti na rok 2017

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
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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;
•

schvalování

a

naplňování

Implementačních

plánů

ke

Strategickému

rámci a souvisejících dokumentů;
•

legislativní

opatření

k zavádění

efektivní

podpory

eGovernmentu

pro oblast veřejné správy;
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•

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 2017

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
na mzdy pracovníků a jejich zajištění provozu. 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.
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2) V roce 2017 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 2017 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
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).
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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 byly v tomto operačním
programu v oblasti ICT ve veřejné správě vyhlášeny v letech 2015 a 2017.
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 ve sledovaném období
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 (31 záměrů ve sledovaném období). 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
SPCSS

Státní pokladna Centrum sdílených služeb

EET

Elektronická evidence tržeb

eGC

eGovernment Cloud

eIDAS

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

EU

Evropská unie

HW

Hardware

ICT

Informační a komunikační technologie

IROP

Integrovaný regionální operační program

ISVS

Informační systémy ve veřejné správě

JŘBU

Jednací řízení bez uveřejnění

MV

Ministerstvo vnitra

NAP

Národní architektonický plán

NIPI

Národní infrastruktura pro prostorové informace

OPZ

Operační program Zaměstnanost

PS

Pracovní skupina

PS eGC

Pracovní skupina pro Přípravu a vybudování eGovernment Cloudu

PSPI

Pracovní skupina pro prostorové informace

PV

Pracovní výbor

PVU

Pracovní výbor pro udržitelnost

RVIS

Rada vlády pro informační společnost

RVVS

Rada vlády pro veřejnou správu
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SW

Software

TCO

Total costs of ownership

ZZVZ

Zákon o zadávání veřejných zakázek
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Seznam příloh
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52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Příloha č. 2
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67

68

Příloha č. 3
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70

71

72

Datum

Zdroj

2016-

Hospodářsk

07-01

é noviny

2016-

Hospodářsk

07-04

é noviny

Odkaz
http://archiv.ihned.cz/c1-65353580prodlouzit-smlouvu-s-kapschemnepujde-rikaji-experti

http://archiv.ihned.cz/c1-65355870na-reseni-vyberu-myta-zbyvatokovi-jen-pul-roku

Název článku
Prodloužit smlouvu s Kapschem
nepůjde, říkají experti

Na řešení výběru mýta zbývá Ťokovi
jen půl roku

http://byznys.lidovky.cz/chovanec201607-04

navrhuje-lex-myto-pomuzelidovky.cz

zlegalizovat-tokovo-reseni-tvrdi-1i4/doprava.aspx?c=A160704_105332_

Chovanec navrhuje lex mýto. Pomůže
zlegalizovat Ťokovo řešení, tvrdí

ln-doprava_pave
201607-04

Koaliční hádka o vybírání mýta na

TV Nova

dálnicích

2016-

ČRo

07-04

Radiožurnál

2016-

ČRo

Kam až můžou vést komplikace kolem

07-07

Radiožurnál

výběru mýta na tuzemských silnicích?

2016-

ČRo

07-07

Radiožurnál

Způsob výběru mýtného

Výběr mýta
http://byznys.lidovky.cz/kapsch-bez-

2016-

Lidové

07-07

noviny

tendru-posudky-s-tim-souhlasi-ffx/statnipokladna.aspx?c=A160709_121951

Kapsch bez tendru? Posudky s tím
souhlasí

_statni-pokladna_ELE
2016-

Lidové

07-07

noviny

Tiskem

Mýto uvízlo v předvolebním boji

http://byznys.lidovky.cz/kapsch-bez201607-10

tendru-posudky-s-tim-souhlasi-ffxlidovky.cz

/statnipokladna.aspx?c=A160709_121951

Může Kapsch vybírat mýto bez
tendru? Posudky s tím souhlasí

_statni-pokladna_ELE
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2016-

Hospodářsk

07-11

é noviny

http://archiv.ihned.cz/c1-65361900ministr-dopravy-tok-jde-hlavou-protizdi-myto-ma-tri-roky-vybirat-kapsch
http://www.blesk.cz/clanek/428414/pr

201611-03

Blesk.cz

ojekt-eet-vznikal-nezakonne-tvrdiposlanec-babis-to-by-sobotkanedovolil

201611-03
201611-25
201611-25

roky vybírat Kapsch

Projekt EET vznikal nezákonně, tvrdí
poslanec. Babiš: To by Sobotka
nedovolil
Podnik sloužící EET podle poslance

ČTK

Haló noviny

Ťok jde hlavou proti zdi. Mýto má tři

vznikl v rozporu se zákonem

http://www.halonoviny.cz/articles/vi
ew/44536668

EET: dobrý úmysl, špatné zpracování
Česko chce do roku 2022 vybudovat

ČTK

státní datová centra

http://ictrevue.ihned.cz/tiskove201611-26

iHNed.cz

zpravy/c1-65533200-cesko-chce-

Česko chce do roku 2022 vybudovat

do-roku-2022-vybudovat-statni-

státní datová centra

datova-centra
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika
201611-28

aktualne.cz

/cesko-vybuduje-statni-datova-

Česko vybuduje státní datová centra,

centra-vlada-chce-mit-

vláda chce mít informační systémy

informacn/r~579ff4f2b56511e68cd20

pod jednou střechou

025900fea04/
201611-28
201611-29
2016-

ČR do roku 2022 vybuduje státní

ČTK

datová centra
https://www.novinky.cz/internet-a-

novinky.cz

pc/422149-cesko-do-roku-2022vybuduje-statni-datova-centra.html

Haló noviny

Tiskem

12-07

Česko do roku 2022 vybuduje státní
datová centra
Z vystoupení poslanců KSČM na
prosincové schůzi sněmovny

2017-

zpravy.iDNE

http://zpravy.idnes.cz/odmeny-

Vysoké odměny úředníků jsou

01-30

S.cz

ministerstvo-zemedelstvi-2016-

minulost, tvrdila vláda. Úřady našly

sluzebni-zakon-
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fh0/domaci.aspx?c=A170120_10004

obezličku

2_domaci_jkk

2016-

ČTK

Chovanec: Hrozí, že od ledna se

07-04

nebude vybírat mýtné

2016-

ČRo

Výběr mýta

07-07

Radiožurnál

2017-

zpravy.iDNE

http://zpravy.idnes.cz/odmeny-

Vysoké odměny úředníků jsou

01-30

S.cz

ministerstvo-zemedelstvi-2016-

minulost, tvrdila vláda. Úřady našly

sluzebni-zakon-fh0-

obezličku

/domaci.aspx?c=A170120_100042_
domaci_jkk
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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 Vaníčková
vrchní ministerský rada
Telefon 974 816 629, Mobil 602 232 261
lucie.vanickova@mvcr.cz

Ing. Jolana Pastyříková
ministerský rada
Telefon 974 816 613
jolana.pastyrikova@mvcr.cz
Rada vlády pro informační společnost
Ministerstvo vnitra
Nám. Hrdinů 3
140 21 Praha 4
rvis@mvcr.cz

www.mvcr.cz
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