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Předseda a členové Rady vlády pro informační společnost (dále „Rada“)
Stav k 6. červnu 2018
JMÉNO

SUBJEKT

Funkce zastávaná
v Radě

Ing. Vladimír Dzurilla

Vládní zmocněnec
pro IT a digitalizaci

předseda Rady

Mgr. Lubomír Metnar

Ministr vnitra

místopředseda Rady

JUDr. Jaroslav Strouhal

Ministerstvo vnitra
Ministerstvo práce
a sociálních věcí

člen

Ing. Oleg Blaško

Mgr. Jan Sixta

Ministerstvo
pro místní rozvoj
Ministerstvo
financí

Ing. René Schreier, MBA

Ministerstvo
kultury

Bc. Václav Nebeský

prof. MUDr. Roman
Prymula, CSc., Ph.D
Ing. Tomáš Kryl, Ph.D.
Ing. Pavel Beran
Ing. Jan Landa

Ministerstvo
zdravotnictví
Ministerstvo
zahraničních věcí
Ministerstvo
obrany
Ministerstvo
životního prostředí

Mgr. Ondřej Malý

Ministerstvo
dopravy
Ministerstvo
školství, mládeže a
tělovýchovy
Ministerstvo
zemědělství
Ministerstvo
průmyslu a
obchodu

Ing. Jaroslav Šmíd

NÚKIB

Mgr. Jakub Kopřiva
Ing. Ivan Pilný
Ing. Jiří Bakalík

člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
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Ing. Mgr. Jaromír Novák

Ministerstvo
spravedlnosti
Český
telekomunikační
úřad

Ing. Ondřej Felix, CSc.

Digitální Šampion

Ing. Miroslav Zábranský

Ing. Martin Fialka
Ing. Eva Krumpová
Ing. Roman Vrba
Ing. Petr Kuchař
MUDr. Jiří Běhounek

Národní
bezpečnostní úřad
Český statistický
úřad
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra

člen
člen
člen
člen
člen
tajemník
člen
člen

Radek Brázda
Mgr. Milena Jabůrková,
MA

Asociace krajů ČR
Svaz měst a obcí
ČR
Svaz průmyslu a
dopravy

Mgr. Zdeněk Zajíček

ICTU

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. 110 zde dne 14. února
2018 k návrhu změn Statutu Rady vlády pro informační společnost a jmenování
vládního zmocněnce pro informační technologie a digitalizaci. Schválené změny byly
zásadního charakteru, neboť nově jmenovaný vládní zmocněnec pro informační
technologie a digitalizaci, Ing. Vladimír Dzurilla, se stal předsedou Rady. Dále
se členy staly všechny resorty a současně byla členská základna Rady rozšířena
o zástupce Svazu měst a obcí České republiky, Asociaci krajů České republika
a v neposlední řadě i o zástupce odborné veřejnosti a zástupce reprezentující
odborné a zájmové svazy. V současné chvíli se připravuje další aktualizace statutu
Rady, zejména v oblasti změny kompetencí ve smyslu rozšíření působnosti a řízení
týkající se realizace projektu „Digitální Česko“.
Digitální Česko“ je souborem koncepcí zajišťujících předpoklady dlouhodobé
prosperity České republiky v prostředí probíhající digitální revoluce. Jeho náplň
je možné definovat pojmem: „Strategie koordinované a komplexní digitalizace České
republiky

2018+“.

„Digitální

Česko“

zastřešuje

tři

hlavní

pilíře

(dílčí

koncepce/strategie), které tvoří jeden logický celek s velkým počtem vnitřních vazeb,
ale zároveň ve struktuře reflektují zacílení na různé příjemce a rovněž odlišnosti
dané současným legislativním vymezením:
1. Česko v digitální Evropě (navazující na Strategii pro jednotný digitální trh)
2. Informační koncepce České republiky (nahradí Strategii rozvoje ICT služeb
veřejné správy)
3. Koncepce Společnosti 4.0
Koncepce je tvořena vrcholovými cíli uvedených dílčích strategií. Vymezuje nicméně
hlavní teze koordinovaného řízení realizace, informační toky a hlavní interakce mezi
těmito částmi. Hlavním důvodem rozdělení materiálu do tří pilířů je konzistence
a kontinuita daná již přijatými materiály na úrovni EU i ČR a potřeba shody s platnou
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národní legislativou, která poměrně přesně vymezuje obsahový rámec Informační
koncepce ČR.
Model fungování RVIS v souladu se všemi koncepcemi projektu „Digitální Česko“
bude vypadat následovně:

Vzhledem k tomu, že RVIS bude řídit a koordinovat rozsáhlý projekt „Digitální
Česko“, jsou chystané změny statutu Rady zejména strukturálního charakteru.
Budou zrušeny dosavadní výbory a nově budou zřízeny výboru odpovídající struktuře
programu „Digitální Česko“, přičemž již založené pracovní skupiny budou přesunuty
pod nově zřízené výbory. Model fungování Rady a Předsednictva Rady zůstane
de facto bez dalších zásadních změn. Zásadní a vítanou změnou oproti stávajícímu
stavu je, že nový návrh statutu dále počítá s vyšší dynamikou změn v pracovních
výborech a pracovních skupinách (zřizování, rušení, změny obsazení), které
v nejnižších úrovních musí být maximálně jednoduché a flexibilní a bude odpovídat
potřebě a efektivitě fungování příslušné pracovní skupiny či výboru.
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Hlavním cílem činnosti RVIS mimo propojení s připravovaným projektem „Digitální
Česko“ zůstává i nadále rozvoj v oblasti informační společnosti, digitální agendy,
eGovernmentu a ICT ve veřejné správě.
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
veřejnou správu

I. Schéma Organizační struktury Rady vlády pro informační společnost
Pracovní
skupina

pro

Otevřená data
Počet členů: 21
Tajemník: Mgr.
Michal Kubáň,
M.A.

Společný řídící
výbor
pro
eGovernment a
služby
informační
společnost

Rada vlády pro informační

Počet členů: 27

společnost

Předseda:
Ing. Roman Vrba
Perioda
zasedání:
3 měsíce

Tajemník: Ing. Jolana Pastyříková

Stálý pracovní
výbor
pro
architekturu
a
strategii
Pracovní
skupina

Počet členů: 18

Stálý pracovní
výbor
pro
udržitelnost
provozu ICT a
nákup zboží a
služeb v oblasti
ICT

Předseda:
ředitel OHA
Perioda
zasedání:
2 měsíce

pro

elektronickou
spisovou

Stálý
pracovní
výbor
pro
digitálně
přívětivou
legislativu

službu
Předseda:

Jiří

Úlovec

Předsednictvo

Předseda:
ministra

náměstek
financí

Perioda
nezasedá

zasedání:

Stálý
pracovní
výbor
pro
Národní
koordinaci
rozvoje sítí nové
generace

společnost

Pracovní
výbor pro
prostorové
informace

Počet členů: 13

usnesení

důsledků

Předseda:
jmenuje předseda Rady
Perioda zasedání:

vlády

týkající se ICT/

ČR

Pracovní skupina
pro eFakturaci

Pracovní skupina

Počet členů: 13

práva

Ve správě OHA

pro

Počet členů: 15

Předseda:
Ing. Roman Vrba
Perioda zasedání:
1 měsíc
Tajemník: RNDr. Eva Kubátová

Předseda:
náměstek
ministra
průmyslu a obchodu
Perioda zasedání:
6 měsíců

Pracovní skupina
pro zadávání IT
zakázek

Pracovní
skupina
pro
komunikaci

Pracovní skupina
Strategické cíle
Tajemník:

Mgr.

Pracovní skupina
pro Legislativu
Tajemník:

Mgr.

Pracovní skupina
Mapování
Tajemník:

Mgr.

Radek Lintymer

Radek Lintymer

Radek Lintymer

Počet členů: 8

Počet členů: 7

Počet členů: 5

Tajemník: Mgr.
revizi

Počet členů: 15
Předseda:
vládní zmocněnec
pro
IT
a digitalizaci
Perioda zasedání:
3 týdny

Tajemník: Ing. Jolana Pastyříková

Vedoucí:
Bc.
Václav Nebeský

Pracovní skupina pro

Rady

vlády pro informační

Počet členů: 13

Počet členů:

Tajemník: Ing. Pavel Poledna

Počet členů: 21

Počet členů: 27+
Předseda:
vládní zmocněnec
pro IT a digitalizaci
Perioda zasedání:
3 měsíce

Autorská
v ICT

státní správy

Pracovní
skupina
pro jednací řízení
bez uveřejnění
Vedoucí:
JUDr.
Ildikó Básti Pálová
Tajemník:
Pavel Poledna
Počet členů: 12

Ing.

Alena Klímová
Počet členů: 26

Pracovní
skupina
Financování
Tajemník:
Mgr.

Radek

Lintymer
Počet členů:
9

Pracovní skupina

Pracovní

Realizace

skupina

a provoz

Přípravu

pro

vybudování
Tajemník:

Mgr.

Radek Lintymer

eGovernment
cloudu
Tajemník: Ing.
Jolana
Pastyříková
Počet
cca 65

členů:

II.

Zaměstnanci

Plnění úkolů sekretariátu Rady, vyplývajících z jejího Statutu, zabezpečují Mgr. Lucie
Vaníčková, Ing. Jolana Pastyříková, Ing. Pavel Poledna a Zdeňka Ráczová.
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, Mobil 603 190 974
jolana.pastyrikova@mvcr.cz

Ing. Pavel Poledna
ministerský rada
Telefon 974 849 760
pavel.poledna@mvcr.cz

Dle článku č. 10 odst. 3 Statutu Rady za plnění úkolů Sekretariátu Rady odpovídá
a jeho činnost řídí tajemník Rady, kterým je státní zaměstnanec zařazený
v Ministerstvu 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.

III.

Přehled činností

Rada se v celém svém složení poprvé sešla 18. prosince 2014, kdy se konalo
ustavující zasedání. V roce 2017 se Rada setkala 10. března, 16. června, 15. září
a 8. prosince. V roce 2018 se zasedání konalo 27. dubna a další je naplánováno
na 14. září.
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.
Rada má v současné chvíli celkem 29 členů. Předsedou Rady je vládní zmocněnec
pro informační technologie a digitalizaci, kterým byl jmenován Ing. Vladimír Dzurilla.
Místopředsedou je ministr vnitra. Rada je dále tvořena náměstkem každého člena
vlády, který je pověřen řízením ministerstva, náměstkem ředitele Národního úřadu
pro kybernetickou a informační bezpečnost, zástupcem Českého telekomunikačního
úřadu na úrovni člena rady Českého telekomunikačního úřadu, zástupcem
Národního bezpečnostního úřadu na úrovni náměstka a zástupcem Českého
statistického úřadu na úrovni místopředsedy. Členy Rady jsou rovněž tajemník Rady,
Digitální šampion ČR, předsedové stálých pracovních výborů Rady, zástupce
Asociace krajů České republiky, zástupce Svazu měst a obcí České republiky
a zástupci odborné veřejnosti (dále jen „instituce“).

III. A) Přehled a program plenárních zasedání Rady vlády pro informační
společnost do 30. června 2018
Ve sledovaném období se konaly celkem 3 plenární zasedání RVIS, a to 15. září
2017, 8. prosince 2017 a 27. dubna 2018.

15. září 2017: plenární zasedání Rady vlády pro informační společnost

 Schválení zápisu z plenárního zasedání Rady vlády pro informační společnost
z 16. června 2017
 Zpráva o plnění opatření na zefektivnění ICT služeb veřejné správy
 Informace o aktuální situaci čerpání ze specifického cíle 3.2. Integrovaného
operačního programu
 Konference „Snadná navigace světem úřadů“
 EKIS jako sdílené služby
 HR SW jako sdílené služby a jejich propojení s IS státní služby
 Informační koncepce České republiky
 eGovernment Cloud
 Vývoj a aktuality koordinace digitální agendy a Společnosti 4.0
 Dotazníkové šetření RVIS
 Vzdělávací portál pro celou státní službu
 Nákup licencí a jejich podpor formou minitendrů realizovaných MV
 Návrh výkladu usnesení č. 265 z 30. března 2016 a usnesení vlády
č. 347/2017 ve věci úplného elektronického podání
 Informace o stavu legislativy v oblasti digitálních systémů
 Stručná souhrnná informace z právních analýz – překážky elektronizace státní
správy
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 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

8. prosince 2017: plenární zasedání Rady vlády pro informační společnost

 Schválení zápisu z plenárního zasedání Rady vlády pro informační společnost
z 15. září 2017
 Zpráva o činnosti pracovní skupiny pro jednací řízení bez uveřejnění
 Informace o aktuální situaci čerpání ze specifického cíle 3.2. Integrovaného
operačního programu
 Konference „Snadná navigace světem úřadů“
 Provozování informačních systémů v organizaci a možná úskalí
 Informační koncepce České republiky
 eGovernment Cloud
 Informace o stavu legislativy v oblasti digitálních systémů
 Informace o implementaci nařízení GDPR
 Nová evropská norma pro elektronickou fakturaci zveřejněna ve věstníku EU

27. dubna 2018: plenární zasedání Rady vlády pro informační společnost

 Digitální Česko
 Představení organizační struktury Digitální Česko
 Statut Rady vlády pro informační společnost
 Benchmark
 Informace o implementaci nařízení GDPR
 Návštěva korejské delegace
 Seminář pro tajemníky v Jihlavě
13

III. B) Přehled a program zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační
společnost do června 2018

Předsednictvo má 15 členů, v čele Předsednictva Rady stojí předseda Rady.
Dalšími členy Předsednictva Rady jsou místopředseda Rady, náměstek ministra
vnitra, náměstek ministra financí, náměstek ministra spravedlnosti, náměstek
ministra zemědělství, náměstek ministra práce a sociálních věci, náměstek ministra
pro místní rozvoj, náměstek ministra průmyslu a obchodu, náměstek ředitele
Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, tajemník Rady,
Digitální šampion ČR, jeden zástupce reprezentující odbornou veřejnost a dva
zástupci reprezentující odborné a zájmové svazy.
Předsednictvo Rady zejména:
a) řídí aktivity Rady mezi jednotlivými zasedáními Rady,
b) projednává materiály předkládané vládě, které se vztahují k rozvoji
digitálních služeb, problematice reformy veřejné správy a dále k problematice
informační

společnosti,

eGovernmentu,

zavádění

informačních

a komunikačních technologiía 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 třítýdenních intervalech a řeší dílčí
problematiku, která vyplývá z jednání celé Rady.
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14. července 2017: zasedání Předsednictva RVIS
 Informace o ceníku IT služeb
 Dotazníkové šetření RVIS
 Konference eGovernment 2017

11. srpna 2017: zasedání Předsednictva RVIS
 Dotazníkové šetření RVIS
 Ceník ICT služeb
 Konference eGovernment 2017
 Návrh výkladu usnesení č. 265 z 30. března 2016 a usnesení vlády č.
347/2017 ve věci úplného elektronického podání
 Návrh programu plenárního zasedání RVIS
1. září 2017: zasedání Předsednictva RVIS

 Příprava koncepčního řešení provádění důchodového pojištění
 Konference eGovernment 2017
 Návrh výkladu usnesení č. 265 z 30. března 2016 a usnesení vlády č.
347/2017 ve věci úplného elektronického podání

13. října 2017: zasedání Předsednictva RVIS
 Stav plnění Implementačního plánu č. 3 k 30. červnu 2017
 Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy
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 Elektronická faktura u veřejnoprávních původců
 Konference eGovernment 2017

31. října 2017: zasedání Předsednictva RVIS
 Konference eGovernment 2017
 Řešení pro velikostně nadlimitní datové zprávy
 Program plenárního zasedání RVIS

24. listopadu 2017: zasedání Předsednictva RVIS
 Konference eGovernment 2017
 Příprava systému elektronického hlášení pracovní neschopnosti
 Příprava resortního systému lékařské posudkové služby

9. března 2018: zasedání Předsednictva RVIS
 Nový jednací řád vlády a organizační struktura RVIS
 Zrušení termínu odevzdání Zprávy o plnění navrhovaných opatření ke
Strategii rozvoje ICT služeb ve veřejné správě a jejím opatřením na
zefektivnění ICT služeb k 31. březnu 2018
 Informační koncepce
 Informace o Portálu občana
 eFakturace
 eGovernment Cloud
 Ceníky IT prací
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23. března 2018: zasedání Předsednictva RVIS
 Návrh organizační struktury RVIS
 Informační koncepce České republiky
 Identifikace nových služeb v Portálu občana
 Popis kroků k sjednocení IT
 Informace o možném postupu při rozvoji stávajících IT systémů

13. dubna 2018: zasedání Předsednictva RVIS
 GDPR
 Digitální Česko – představení návrhů dokumentů
 Organizační struktura Digitální Česko
 Benchmark – představení dotazníku pro monitoring dalšího rozvoje vedoucí
k sjednocení postupů v IT

25. května 2018: zasedání Předsednictva RVIS
 Digitální Česko
 eFakturace
 Základní registry 2.0
 Jihokorejská delegace
15. června 2018: zasedání Předsednictva RVIS
 Evaluační zpráva IP3
 Výroční zpráva RVIS
17

 Výroční zpráva JŘBU

III. 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.

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.
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Ve sledovaném období se Společný řídící výbor scházel zpravidla 1x za 3 měsíce.
Společný řídící výbor se v roce 2017 průběžně zabýval Strategickým rámcem rozvoje
veřejné správy ČR pro období 2014-2020 a Implemetačním plánem, strategického
cíle 3. Proběhla nominace garantů IP3 a byla podána informace o registru rizik
a stavu projektů IP3. Diskutovaným tématem byl taktéž projekt Využívání prvků
procesního řízení a příprava zavedení standardů pro výkon prioritních agend veřejné
správy (PMA III).

Projekt PMA III je analytickým nástrojem zaměřující

se na analyzování životních situací v rámci aplikace „Co dělat, když…“, která byla
na jednání představena. Společný řídící výbor se během roku 2017 taktéž věnoval
tématům jako je GDPR, eFakturace, Portál veřejné správy, jehož částí bude taktéž
Portál občana, či průběžně informoval o konferenci „Snadná navigace světem
úřadů“, která proběhla 2. listopadu 2017. V roce 2018 se výbor sešel 7. března
a 30. května. Na jednáních byly podány zejména informace o chystaných změnách
k 1. červenci 2018 či GDPR.
Rada vlády pro informační společnost sdružuje mimo jiné i 4 stálé pracovní výbory:
-

Stálý pracovní výbor pro architekturu a strategii

-

Stálý pracovní výbor pro udržitelnost provozu ICT a nákup zboží a služeb
v oblasti ICT

-

Stálý pracovní výbor pro digitálně přívětivou legislativu

-

Stálý pracovní výbor pro Národní koordinaci rozvoje sítí nové generace

1. Stálý 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.
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Působnost Pracovního výboru v oblasti rozvoje architektury ve veřejné správě
povede k dosažení zejména těchto cílů:
-

koordinace zavedení schopnosti vytvářet a užívat modely architektury úřadu
ve veřejné správě ČR;

-

usnadnění čerpání evropských prostředků na kvalitní IT řešení, navržená ve
shodě s principy eGovernmentu ČR;

-

spolupráce na vzniku a rozvoji architektury centrálních sdílených služeb
eGovernmentu a koncepce jejich rozvoje;

-

společné budování sdílených architektonických znalostí, metodiky, principů,
vzorů, referenčních modelů, standardů a dalších akcelerátorů;

-

zkvalitnění architektonického obsahu připravovaných strategických dokumentů
státu zejména v oblasti informační společnosti.

Ve sledovaném období se PV setkala 2. října a 11. prosince. Mezi těmito oficiálními
zasedáními pracovali jednotlivé členové PV na přiřazených úkolech a scházeli
se ad-hoc. Poslední jednání již probíhají interaktivně a je možné se připojit
i vzdáleně, toho využívají především zástupci samospráv. Hlavní náplní PV
a těžištěm jeho práce bylo v roce 2017 práce na Informační koncepci České
republiky ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS. Dále se PV zabýval
jednotlivými aspekty Národního architektonického plánu, např. autoritativními údaji
nebo koncepcí federace portálů a jejich integrace prostřednictvím Portálu občana.
PV rovněž slouží jako platforma pro výměnu zkušeností mezi jednotlivými členy,
proběhlo sdílení zkušeností v rámci realizace integrační sběrnice v rámci resortu
životního prostředí, apod.
Pod pracovním výborem jsou aktuálně zřízeny 3 pracovní skupiny a to pro Otevřená
data, pro Přípravu a vybudování eGovernment Cloudu a pro spisové služby.

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
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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 na konci září 2018.
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 koná pravidelně 1x za měsíc. Workshop celé Pracovní
skupiny eGC proběhl dne 22. února 2018, na kterém se projednávaly další postupy
pro přípravu analytické zprávy.

2. Stálý pracovní výbor pro udržitelnost provozu ICT a nákup zboží a služeb
v oblasti ICT
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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, a nově připravovanému statutu RVIS navazujícího na koncepci „Digitální
Česko“ bude tento výbor a s ním i pracovní skupiny revidovány.
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 včetně tajemníka.
Pracovní skupina se zabývá projednáváním záměrů nadlimitních veřejných zakázek
v oblasti informačních a komunikačních technologií, které má příslušný zadavatel
v úmyslu realizovat podle ustanovení § 63 – § 66 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, aby nedocházelo k neoprávněnému využití 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 dodavateli 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
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a v dostatečné míře odůvodnil co do oprávněnosti jeho použití (naplnění zákonných
předpokladů). Zadávání zakázek formou jednacího řízení bez uveřejnění je obecně
teorií i praxí hodnoceno jako výjimečný nástroj používaný jen za krajních
a mimořádných okolností. Je tedy povinností i zájmem zadavatelů nalézt
smysluplnou alternativu tomuto nástroji.
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 MV, 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. Úlohu útvaru
Hlavního architekta eGovernmentu dle usnesení vlády plní odbor Hlavního architekta
eGovernmentu organizačně začleněný ve struktuře MV (dále jen „OHA“). Stanovisko
útvaru Hlavního architekta eGovernmentu je klíčovým odborným hodnocením
a vodítkem, které pracovní skupina při své činnosti bere v potaz.
Předkladatel předkládá materiály pracovní skupině cestou sekretariátu pracovní
skupiny a plně odpovídá za to, že předkládané materiály jsou pravdivé, správné,
úplné a nezavádějící. Z předkládaných materiálů pracovní skupina vychází
a předpokládá se, že tyto materiály splňují požadavky uvedené v předcházející větě
tohoto článku. V případě doplňujících dotazů či pochybností si pracovní skupina
vyžádá doplňující informace v souladu s jejím statutem. Součástí materiálů
je i formulářově zpracovaná 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
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bez uveřejnění i podrobné ekonomické vyhodnocení výhodnosti zamýšleného
postupu doložené formou Total Costs of Ownership (dále jen „TCO“) na 5 let.
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.
Za období od 1. července 2017 do 30. června 2018 bylo projednáno 23 veřejných
zakázek v režimu JŘBU, jejichž přehled obsahuje níže uvedený seznam:
Č.

Název VZ

Hodnota (Kč)
bez DPH

Předložil

Rozvoj a technická
1

podpora systémů

44 260 000

GŘC

celního a daňového

141 797 000

GŘC

finančních modulů a

95050/E

3. 8. 2017

23. 8. 2017

95050/E

3. 8. 2017

23. 8. 2017

3. 8. 2017

23. 8. 2017

3. 8. 2017

23. 8. 2017

3. 8. 2017

23. 8. 2017

G-2017

Rozvoj a technická
3

RVIS

MV-

řízení

podpora systémů

předsednictva

G-2017

Rozvoj a technická
2

PS pro JŘBU

Souhlas

MV-

spotřebních daní

podpora systémů

Č.J.

Doporučeno

MV93 848 000

GŘC

95050/E
G-2017

spisové agendy
Rozvoj a technická
podpora systémů
4

rizikové analýzy a

MV30 851 000

GŘC

mezinárodních

95050/E
G-2017

sankcí
Rozvoj a technická
5

podpora
Internet/Intranet
aplikací

MV18 372 000

GŘC

95050/E
G-2017
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Rozvoj a technická
6

podpora systému

MV24 669 000

GŘC

Datového skladu

7

Technická podpora
AVIS

8

programu pro celní

9

AFIS

23. 8. 2017

3. 8. 2017

23. 8. 2017

3. 8. 2017

23. 8. 2017

3. 8. 2017

23. 8. 2017

MV7 200 000

GŘC

95050/E
G-2017
MV-

43 437 190

GŘC

95050/E
G-2017

kodex Unie
Údržba systému

3. 8. 2017

G-2017

Implementace
pracovního

95050/E

MV60 308 640

MV ČR

94966/E
G-2017

Dne 3. 8. 2017
vráceno k
10

Servis SW
prostředků ESTE

dopracování.
13 200 000

Doplněný

SÚJB

materiál zatím
nebyl
předložen.

ADIS-Legislativní a
11

procesní změny v

MV107 400 000

GFŘ

roce 2017 a 2018

12

aplikace e-spisové

24. 8. 2017

7. 9. 2017

G-2017
Pracovní

Zajištění funkčnosti
a podpory provozu

102696/E

13 957 000

MZ ČR

služby GINIS

MV-

skupinou pro

107611/E

JŘBU

G-2017

nedoporučeno

RVIS
nedoporučeno

dne 8. 9. 2017
Dne 14. 9.

13

Rámcová dohoda na

2017 vráceno k

pořízení koncových

dopracování.

zařízení

663 530 228

MV ČR

Doplněný

radiokomunikačního

materiál zatím

systému PEGAS

nebyl
předložen.

14

Technické

92 400 000

MO ČR

MV-

21. 9. 2017

4. 10. 2017
25

zhodnocení APV ISL

112277/E
G-2017

Provoz a rozvoj
aplikační
15

infrastruktury a
služeb na MZe

MV33 684 000

MZ ČR

119552/E

12. 10. 2017

20. 10. 2017

30. 11. 2017

19. 12. 2017

G-2017

PRAIS – Dodatek č.
2.
Rámcová dohoda na
pořízení koncových
16

zařízení

MV663 530 228

MV ČR

140705/E
G-2017

radiokomunikačního
systému PEGAS
Zajištění
17

udržitelnosti Národní

35 000 000

Dne 14.

MK

12.2017
vráceno k

digitální knihovny

dopracování.

Provoz a rozvoj
informačního
18

systému Národní

MV17 312 229

MZe ČR

147418/E
G-2017

dotace - řešení

29. 12. 2017
14. 12. 2017

nouzového stavu
8. 2. 2018
DATA ETH PL 1021,
1023, 1024, 1029,
19

4 476 307

MV

MV19665/E

1032, 1034, 1038,

G-2018

1039, 1067, 1070,

doporučeno s
tím, že budou
dodány další
dokumenty,

1090, 2228 a DATA

které ale

LL PL 1400

nebyly zatím
dodány

Pozáruční servis
20

páteřní optické sítě
MV

60 934 400

NAKIT

MV40461/E
G-2017

8. 2. 2018
vrácen k
dopracování,

24. 4. 2018

5. 4. 2018
doporučeno
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Poskytování služeb
21

KIVS v roce 2018

7 042 370

MPSV

MV43650/E

12. 4. 2018

24. 4. 2018

19. 4. 2018

2. 5. 2018

G-2017

MV22

SW Deep Secure

60 000 000

VTÚ

45169/E
G-2018

Provoz a rozvoj
aplikační
23

infrastruktury a

MV20 210 400

služeb na MZe

MZe

69420/E

14. 6. 2018

G-2018

PRAIS – Dodatek č. 4

Na základě výše popsaných skutečností lze činnost pracovní skupiny 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 transparentnější druh zadávacího řízení vč. tlaku na nastavení standardních
postupů a vytvoření konceptu (nového) procesu v každém jednotlivém případě
předkládaných veřejných zakázek.

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 2018 sešla 12. září 2017 a 25. října
2017. Na svých jednáních PS projednala tato hlavní témata:
-

procesní schéma ÚV pro příjem faktury;

-

vývoj ÚV č. 347 a jeho zpráva koordinátora digitální agend;
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-

problematika kontrolních seznamů vzhledem k elektronické faktuře;

-

projekt Elektronická fakturace Ministerstvu financí.

3. Stálý pracovní výbor pro digitálně přívětivou legislativu
V souladu s ustanovením článku 7 odst. 7 písm. d) Statutu Rady byl zřízen stálý
pracovní výbor pro digitálně přívětivou legislativu. Předsedou výboru byl dne 13.
dubna 2018 jmenován Mgr. Zdeněk Zajíček. PV čítá celkem 14 členů včetně
tajemníka, kterým byl jmenován Ing. Pavel Poledna. Na půdě ministerstva pro místní
rozvoj pod PV pro digitálně přívětivou legislativu vznikla pracovní skupina Metodika
IT zakázek, kterou vede pan Bc. Václav Nebeský.
PV se sešel od svého zřízení jednou, a to dne 22. května 2018. Na jednání
se projednávala témata:
-

úkoly vyplývající z koncepce „Digitální Česko“;

-

priority pracovního výboru;

-

zásady digitálně přívětivé legislativy (Digiria);

-

Střechový a změnový zákon (PSP ČR);

-

Zákon o veřejných zakázkách (eGovernment Cloud).

Další jednání je naplánováno na 19. června 2018 v sídle ICT Unie.
Pracovní skupina Metodika IT zakázek
Pracovní skupina pro zadávání IT zakázek vznikla v květnu 2018 jako součást
celkové restrukturalizace Rady vlády pro informační společnost v souladu s novou IT
koncepcí ČR – Digitální Česko a měla zatím jedno zasedání, které se uskutečnilo
10. května 2018 v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj. Do konce června 2018
je naplánováno ještě jedno zasedání. Vedoucím pracovní skupiny je Bc. Václav
Nebeský z Ministerstva pro místní rozvoj a mezi její členy patří jak zástupci resortů,
tak zástupci komerčního sektoru. Pracovní skupina si definovala dlouhodobý
a krátkodobý cíl, kdy dlouhodobým cílem je vytvořit metodiku, jak správně z pohledu
28

zakázkové legislativy a IT zadávat IT systémy a krátkodobým cílem je poskytnout
návod, jak spravovat stávající IT systémy z pohledu jednotlivých životních situací
(vendor lock-in, autorská práva, apod.) tak, aby bylo maximálně eliminováno riziko
jejich nesouladu s legislativou.
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:
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.

Hlavními tématy jednání napříč PS byly během sledovaného období:
- první zkušenosti s aplikací zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení
nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací;
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- plnění Akčního plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování
a výstavby sítí elektronických komunikací;
- informace o výsledcích 1. kola výzvy OP PIK Vysokorychlostní internet
a identifikace možných zlepšení pro připravovanou 2. výzvu;
- informace o projektu Informační systém technické infrastruktury veřejné
správy (ISTI).
Dále byla diskutována klíčová aktuální témata - iniciativa EU WiFi4EU, 7. kohezní
zpráva EU, či dotační možnosti v oblasti ICT poskytované Technologickou agenturou
ČR. Nadále přetrvává potřeba zařadit do některých pracovních skupin zástupce
institucí, které je doposud neobsadily (NBÚ, MF). Ne všechny členské instituce jsou
přítomny na každém jednání.
Pracovní skupina Mapování
Vedoucí PS je zástupce Ministerstva vnitra, odboru eGovermentu, Mgr. Jiří Kárník.
Na proběhlých jednáních byl diskutován postup s dotazníky připravenými ČTÚ
a NAKIT pro účel ISTI. Dotazníky budou aktualizovány, bylo navrženo zadat
vytvoření dotazníku jako úkol pro Technologickou agenturu ČR v rámci resortního
výzkumu. Na dalších jednáních je v plánu projednávat otázku co a jak mapovat.

Pracovní skupina Realizace a provoz
Vedoucím pracovní skupiny Realizace a provoz je Ing. Rous ze SMO ČR.
PS na jednáních diskutovala relevantní části dokumentu „Akční plán k provedení
nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických
komunikací“ a rozhodla o iniciaci PS Legislativa k detailnějšímu zabývání se věcnými
břemeny (kap. 2.14 a 3.5 Akčního plánu). Na posledním jednání členům PS byly
poskytnuty informace o uskutečněném jednání na MPO o výsledcích 1. kola výzvy
Vysokorychlostní internet z OP PIK. Příprava 2. kola poběží v pracovní skupině
zřízené MPO v následujících týdnech. Očekává se otevření výzvy na přelomu 1. a 2.
Q 2018. Zástupce ČTÚ taktéž poskytl informace o dosavadních krocích ČTÚ
v naplňování ustanovení zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů
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na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Příslušné struktury
jsou na straně ČTÚ nastavené.
Pracovní skupina pro legislativu
Vedoucím pracovní skupiny je Mgr. Frélich z MPO. Na jednání konaného dne
25. října 2018 byl představen dokument „Akční plán k provedení nedotačních
opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací“ a podána
informace k aktuálnímu stavu jeho naplňování. Dále se členové seznámili s novelou
stavebního zákona, kde se diskutovala otázka potřebnosti kolaudačního řízení
při budování elektronických komunikací.
PS byla informována o zákonu č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů
na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, a o jeho praktickém
naplňování. ČTÚ je připraveno plnit povinnosti pro něj ze zákona plynoucí. Efektivní
fungování zákona na úrovni obcí a krajů bude muset být teprve nastaveno. Dále byla
diskutována otázka možného využití pásma uvolněného pozemním digitálním
televizním vysíláním pro komunikaci IZS. Stanovisko MPO k pásmu 700 MHz
opouštěného nyní televizním vysíláním DVB-T je, že by se o něj měly v aukci
ucházet pouze komerční subjekty.

Pracovní skupina Strategické cíle
Vedoucím PSSC je Ing. Vašici. Na jednání dne 30. listopadu 2017 byli členové
informováni o vydání 7. kohezní zprávy EU o politice soudržnosti. V ní byly
identifikovány oblasti dotýkající se budování informační infrastruktury. PS došla
ke shodě, že by se měly projevit i mezi prioritami ČR pro příští programové období.
Mezi další témata, která se během jednání diskutovala, byl například rozvoj
komunikační infrastruktury MV, projekt ISTI, který byl na podzim roku 2017 podán do
IROP, či program Vysokorychlostní internet OP PIK.
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Pracovní skupina Financování
Vedoucím pracovní skupiny je Mgr. Daněk za NAKIT. Během jednání konaného dne
1. prosince 2017 byla diskutována témata:
-

možnosti financování výzkumných aktivit v oblasti ICT;

-

průběh výzvy programu Vysokorychlostní internet OP PIK;

-

aktuální stav dotačního schématu EK WiFi4EU jako potenciálního zdroje
financování rozvoje lokálních sítí.

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
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.
Pracovní skupina se ve sledovaném období nesešla a svoji činnost zaštitovala
pomocí emailové komunikace. Vzhledem k nově připravovanému statutu RVIS
navazujícího na koncepci „Digitální Česko“ bude tato pracovní skupina zrušena.

4. Pracovní výbor pro prostorové informace/Pracovní skupina pro prostorové
informace
Pracovní výbor pro prostorové informace (dále jen „PVPI“) byl zřízen za účelem
koordinace rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace rozhodnutím
předsedy Rady vlády pro informační společnost (dále jen „RVIS“) č. j. MV-623141/EG-2017 ze dne 19. května 2017 na základě návrhu, který byl projednán
a schválen předsednictvem RVIS dne 28. dubna 2017, jako trvalý pracovní výbor
RVIS, který plně nahradil dřívější dočasnou Pracovní skupinu RVIS pro prostorové
informace (PSPI), zřízenou v rámci implementace Strategie rozvoje infrastruktury
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pro

prostorové

informace

v

České

republice

do

roku

2020

(dále

jen

„GeoInfoStrategie“). Předsedou PVPI byl rozhodnutím předsedy RVIS jmenován
ředitel odboru eGovernmentu Ing. Roman Vrba., tajemnicí PVPI byla jmenována
RNDr. Eva Kubátová z odboru eGovernmentu.
Hlavní činností PVPI je na nejvyšší úrovni koordinovat koncepční rozvoj národní
infrastruktury pro prostorové informace v souladu s relevantními usneseními vlády
a národními strategickými a řídicími dokumenty, zejména GeoInfoStrategií,
schválenou usnesením vlády České republiky ze dne 8. října 2014 č. 815,
a na ni navazujícími dokumenty. Pracovní výbor pro prostorové informace průběžně
řídí a koordinuje implementaci GeoInfoStrategie na základě vládou schváleného
Akčního plánu, odpovídá za řízení rizik implementace GeoInfoStrategie jako celku,
schvaluje postupy řízení rizik, projednává pokyny o řízení rizik, kritická rizika
a způsoby jejich řízení. Členové Pracovního výboru zajišťují koordinaci jednotlivých
opatření Akčního plánu v gesci subjektu, který v Pracovním výboru zastupují.
Hlavními plánovanými výstupy činnosti PVPI jsou
–

na základě usnesení vlády ze dne 8. července 2015 č. 539 a 9. ledna 2017
č. 12
- Informace o realizaci Akčního plánu GeoInfoStrategie, které mají být
předloženy v termínech 31. 7. 2018 a 31. 7. 2020;
- souhrnná Informace o implementaci GeoInfoStrategie předkládaná pro
informaci vládě v termínu 31. 7. 2021;

−

na základě usnesení vlády ze dne 8. října 2014 č. 815 vypracovat:
- návrh Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České
republice po roce 2020, který má být předložen vládě do 31. 12. 2021.

Pracovní výbor pro prostorové informace tvoří 3 zástupci Ministerstva vnitra
(předseda Pracovního výboru, tajemník Pracovního výboru a 1 člen) s jedním
hlasem, 2 zástupci Ministerstva pro místní rozvoj s jedním hlasem (1 zástupce
za problematiku územního plánování a stavebního řádu, 1 zástupce za problematiku
Evropských strukturálních a investičních fondů), 1 zástupce Ministerstva financí
1 zástupce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, 1 zástupce Ministerstva
obrany, 1 zástupce Ministerstva životního prostředí, 1 zástupce Ministerstva
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zemědělství, 1 zástupce Ministerstva dopravy, 1 zástupce Ministerstva průmyslu
a obchodu, 1 zástupce Asociace krajů České republiky a 2 nezávislí odborníci
na problematiku prostorových informací.
Těžištěm dosavadní činnosti PVPI bylo koordinace realizace Akčního plánu
GeoInfoStrategie ve spolupráci s TA ČR s využitím finančních prostředků programu
BETA2, a to prostřednictvím realizace výzkumných projektů:
- Terminologický slovník pro potřeby rozvoje národní infrastruktury
pro prostorové informace (spolugesce MV a ČÚZK);
- Katalog potřeb pro rozvoj národní infrastruktury pro prostorové
informace;
- Vypracování Jednotného výměnného formátu Digitální technické mapy;
- NaSaPO – Národní sada prostorových objektů.

IV.
IV.

A) Výstupy dostupné na internetu

Zápisy

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.
• Dne

B) Prezentace Rady vlády pro informační společnost
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
34

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.
• 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).
• Dne 20. února 2018, Jihlava, konference magazínu Egovernment s tématem
„Finiš pod evropskou taktovkou?, přednášející Ing. Vladimír Dzurilla, předseda
RVIS na téma: eGovernment 2018+ (Příloha č. 4, prezentace eGovernment
2018+).
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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).

IV. 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)

1

1

-

-

Stanoviska Rady vlády pro informační společnost vydaná ve sledovaném
období:
- 1. září 2017: Stanovisko RVIS ke Koncepčnímu řešení provádění důchodového
pojištění
- 15. září 2017: Stanovisko RVIS k vypracování metodiky Ministerstvem financí,
která naváže na již zpracovanou metodiku Ministerstva vnitra rekapitulující
povinnosti vyplývající ze zákona 499/2004 o archivnictví a spisové službě pro
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potřeby příjmu elektronické faktury ve strukturované formě veřejnoprávními
původci
- 24. listopadu 2017: Stanovisko RVIS k Přípravě systému elektronického hlášení
pracovní neschopnosti
- 24. listopadu 2017: Stanovisko k Přípravě resortního systému lékařské posudkové
služby

V.

Rozdělení dotací

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

VI.

Mezinárodní spolupráce

Dne 2. listopadu 2018 v Žofínském paláci byla pod záštitou RVIS uspořádána
konference s názvem „Snadná navigace světem úřadů“.
V

dopoledním

bloku

zazněly

témata

Portál

občana,

Elektronická

identita

a Budoucnost ICT veřejné správy, pod kterým byl také zařazen eGovernment cloud.
V odpoledním bloku vystoupili zahraniční účastníci se svými zkušenostmi. Mezi nimi
byl estonský a dánský velvyslanec či zástupce velvyslance z Velké Británie. Dalšími
tématy byly eSlužby, mezi nimi například představení eNeschopenky či eReceptu,
poté eFakturace a na závěr GDPR.
Konference Snadná navigace světem úřadů byla první takovou akcí, kterou
si uspořádala veřejná správa pro úředníky sama. Podle reakcí mnoha účastníků byla
konference mimořádně úspěšná. Do budoucna jsou plánovány další ročníky.
Všechny informace o konferenci, včetně fotografií, zodpovězených otázek přes
aplikaci SLI.DO, videozáznam či prezentace jednotlivých účastníků naleznete
na stránkách www.eKonference.eu.

VII.

Výdaje v KČ za sledovaný rok

V souvislosti s činností Rady v roce 2017/2018 nevznikly Ministerstvu vnitra ani
ostatním resortům žádné finanční výdaje.
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VIII.

Plán činnosti na rok 2018

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:
Vzhledem k chystaným změnám bude činnost RVIS mimo svého dosavadního pole
působnosti rozšířena o koordinaci aktivit v rámci projektu „Digitálního Česko“ a jeho
tří pilířů, jimiž jsou:
1. Česko v digitální Evropě (navazující na Strategii pro jednotný digitální trh)
2. Informační koncepce České republiky (nahradí Strategii rozvoje ICT služeb
veřejné správy)
3. Koncepce Společnosti 4.0
Dále se Rada bude zabývat:
•

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);
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•

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;
•

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).
•

Projekt „Digitální Česko“

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).
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VIII. A) Úkoly plynoucí z činnosti Rady a plán pro rok 2018
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. 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. Tato Strategie bude nahrazena Informační koncepcí
České republiky v rámci projektu „Digitální Česko“.
2) V roce 2018 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 2018 spolupracovat na strategickém řízení
projektů

v oblasti

úplného

elektronického

podání,

kyberbezpečnosti

a elektronizace vybraných odvětví veřejné správy.
4) Pod záštitou RVIS budou zahájeny činnosti v rámci projektu „Digitální Česko“.

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
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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).

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 (23 záměrů ve sledovaném období). Praktický rozměr
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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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Datum

Zdroj

201711-16

tyden.cz

201801-24

Blesk.cz

201801-31

Ekonomický
deník

201802-14

Lupa.cz

201802-14

Finance.cz

201802-22

Světchytře.c
z

Odkaz
https://faktors.tyden.cz/rubriky/dataa-penize/pokrytecka-eet-v-cem-jepodivna_455093.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravylive-zpravy/520387/novym-reditelemspravce-siti-statu-je-vladimirdzurilla.html
http://ekonomicky-denik.cz/pan-itbudouci-vladni-zmocnenec-vladimirdzurilla-resitele-statniho-it-jsouzavisli-velkych-hracich/
https://www.lupa.cz/aktuality/vladajmenovala-zmocnence-pro-it-celoudigitalizaci-bude-ridit-vladimirdzurilla/
https://www.finance.cz/505025-vefunkci-zmocnence-pro-digitalizacivystridal-maleho-dzurilla/
https://www.svetchytre.cz/statchytre/se-zmeni-digitalni-cesko/

Název článku
Pokrytecká EET. V čem je podivná?
Novým ředitelem správce sítí státu je
Vladimír Dzurilla
„Pan IT“ – budoucí vládní zmocněnec
Vladimír Dzurilla: řešitelé státního IT
jsou
závislí
na
dlouholetých
dodavatelích
Vláda jmenovala zmocněnce pro IT.
Celou digitalizaci bude řídit Vladimír
Dzurilla
Ve funkci zmocněnce pro digitalizaci
vystřídal Malého Dzurilla
Jak se změní digitální Česko?
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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, Mobil 603 190 974
jolana.pastyrikova@mvcr.cz

Ing. Pavel Poledna
ministerský rada
Telefon 974 849 760
pavel.poledna@mvcr.cz

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

www.mvcr.cz

77

Elektronický podpis - 26.6.2018
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Lubomír Metnar
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 15.12.2018

