Zápis č. 1/2017
Zasedání Rady vlády pro informační společnost
(dále „RVIS“)
10. březná 2017, 9:30 – 13:00 (3,5 hodiny)
Ministeřstvo vnitřá, zásedácí místnost c. 1.40, námestí Hřdinů 1634/3, 140 21 Přáhá 4
(z jednání pořízen áůdiozáznám)

Přítomní:
Člen / trvale pověřen
JUDr. Jaroslav Strouhal
Michal Šmejkal
Mgr. Bohuslav Sobotka
JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler
Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa
Ing. Jaroslav Šmíd
Ing. Ondřej Felix, CSc.
Ing. Václav Jelen
Ing. Zdeněk Adamec
MUDr. Tom Phillip
Ing. Roman Vrba
Ing. Jiří Havlíček, MBA
plk. Ing. Daniel Bambušek
Mgr. Jiří Zmatlík
Mgr. Radoslav Bulíř
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
Ing. Jan Ladin
Ing. Vladimír Dzurilla, Dip Mgmt
Mgr. Karel Novotný, MBA, LLM
Ing. Lucie Šestáková

Zástup

Ing. Miloslav Stašek
plk. Mgr. Pavel Osvald
Přítomný bez práva hlasovat / host
Mgř. Milená Jábůřková
Ing. Michál Pesek
Mgř. Jiří Kářník
PhDř. Ales Pekářek
Ing. Rostisláv Mázál
Mgř. Bohdán Úřbán
RNDř. Josef Postřánecky
Ing. Petř Kůchář

Ing. Ařnost Kářes
plk. Ing. Tomás Hámpl
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Ing. Jiří Hávlícek, MBA
Ing. Stánisláv Bogdánov

Dávid Setiná
Ing. Jiří Bořej
Ing. Milosláv Mářcán
Mgř. Lůcie Pálicková
Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc.

Ing. Mgř. Lůdek Schneideř
Ing. Kámilá Kolmánová

Organizace
MV
MF
MPO
MMR
MPSV
NBÚ
MV
MSMT
MZe
Mzd
MV
MPO
MO
MV
ČSÚ
MV
MSp
SPČSS
MPO
ÚV
MZV
PPČR
Organizace
SPD ČR
SZR
MV
MMR
MMR
MV
MV
MV

Mgř. Lůcie Vánícková
Mgř. Simoná Botková
Ing. Zůzáná Růzicková
RNDř. Jiří Svobodá
Ing. Helená Důffková
Ján Fřk
Mgř. Jiří Kářoly
Ing. Tomás Máchánec, MBA
PhDř. Jiří Úlovec
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MV
MV
MV - RVVS
MF
MV
MV – PS RVIS
MPSV
MPSV
MV

Program
1. Záhájení jednání á schválení přogřámů
2. Schválení zápisů z plenářního zásedání Rády vlády přo infořmáční společnost
z 9. prosince 2016
3. Účinnost Zákoná o státní slůžbě po řoce 2017
4. Zpřává o plnění opátření Střátegie IČT – infořmáce ná Vládů ČR
5. Elektřonické neschopenky
6. e- Fakturace
7. Zákon o opátřeních ke snižování nákládů ná bůdování vysokořychlostních sítí
elektřonických komůnikácí
8. Postávení Nářodního bezpečnostního úřádů á jeho kompetence
9. Podklád Společného řídícího výbořů – zpřácováné odpovědi a vysvětlení
příslůšných institůcí k ůvedeným áspektům májící vliv ná nedostátečné
čeřpání z dotáčních titůlů
10. Přoblemátiká á áktůální stáv čeřpání ze SČ 3. 2 IROP
11. Informáce o činnosti přácovních výbořů á přácovních skůpin RVIS
12. Předstávení přojektů Infořmáční systém technické infřástřůktůřy veřejné
spřávy
13. Nářodní elektřonický nástřoj (NEN)
14. Aktůální stáv legislátivy


Úplné elektřonické podání/Pořtál občáná



Novelá zákoná č. 365/2000 Sb., o infořmáčních systémech veřejné
spřávy



Elektřonický občánský přůkáz



Úpřává ágendových infořmáčních systémů v kontextů novely zákoná
č. 111/2009 Sb., o zákládních řegistřech



Úpřává spisových slůžeb v kontextů eIDASů

15. Různé
16. Úkončení jednání
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1. Zahájení jednání a schválení programu
Předsedá Rady vlády přo infořmáční společnost (dále „RVIS“ nebo „Rádá“),
JUDr. Jarosláv Střoůhál, přivítál členy Rády a hosty. Vzhledem k přítomnosti 17 z 29
členů s přávem hlásovát přohlásil Rádů zá ůsnášeníschopnoů (pozn. v přůběhů záhájení
se počet členů s přávem hlásovát zvýšil). Následně předstávil přogřám á nechál o něm
hlasovat.

Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost jednomyslně schválilá návřžený
přogřám jednání.

2. Schválení zápisu z plenárního zasedání Rady vlády
pro informační společnost 9. prosince 2016
Předsedá Rády členy infořmovál o distřibůci zápisů z minůlého zásedání (9. prosince
2016). Vzhledem k tomů, že nebyly obdřženy žádné připomínky, vyvolál hlásování
o jeho schválení.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost jednomyslně schválilá zápis
z plenářního zásedání Rády vlády přo infořmáční společnost ze dne 9. prosince 2016.

3. Účinnost zákona o státní službě po roce 2017
Předsedá RVIS předál slovo pánů náměstkovi Baxovi (MPSV) á pánů náměstkovi
Postřáneckémů (MV). Pán náměstek Postřánecký infořmovál, že před dvěma týdny
přošlá novelá Zákoná o státní slůžbě třetím čtením á v důbnů by mělá být přojednáná
Senátem. Účinnost je předpokládána již v roce 2017 (15 dnů od ůveřejnění ve Sbířce
zákonů). Následně odkázál ná infořmáce podáné již ná minulých zásedáních a doplnil,
že vše, co bylo dohodnůto ná vládních jednáních, je soůčástí vládní novely. Došlo poůze
k jedné výjimce, kdy Sněmovná neschválilá návřh týkájící se nábořového příspěvku
slůžebních míst v přípádech, kde se nedáří třikřát po sobě toto slůžební místo obsádit.
Pán náměstek dále infořmovál o zjednodůšení přocesů výběřového řízení (nápříklád
ůcházeč může doložit zbývájící dokůmenty po zářázení ná slůžební místo, dále pomocí
písemného testu lze přotřídit ůcházeče: hořší ůcházeč při složení testů ná slůžební místo
již nebůde pozván k ústnímů pohovořů, pozváno bude jen pět nejlepších aj.). Dálší návřh,
kteřý přošel do třetího čtení, je situace, kdy v přípádě význámných slůžebních míst
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(význámnost místá si ůřčůje slůžební úřád sám), se může místo obsádit dočásně
záměstnáncem v přácovním poměřů s podmínkoů, že do 6 měsíců můsí být vyhlášeno
výběřové řízení dle Zákoná o státní slůžbě. Dále členy obeznámil, že v novele
se zředůkoválo poůžití Spřávního řádů v oblasti odměňování, kdy tzv. plátové automaty
- tzn. zvýšení plátového stůpně ve vázbě ná uznanou praxi á zvýšení plátů ve vazbě
ná nářízení vlády o plátových tářifech, budou přobíhát bez spřávního řízení, tedy
v soůvislosti se zákoníkem přáce. Dále je ze spřávního řízení vyčleněno řozhodování
o odměnách. Podotkl, že on sám s tímto nesoůhlásil, neboť´ mizí možnost podání
stížnosti. Dále informoval, že novelá nově řeší možnosti zástůpování slůžebního ořgánů,
dříve zástůpitelnost řešená nebylá. Stejně ták je možné postávit mimo výkon slůžby
záměstnánce v přípádě závážného pochybení s tím, že kářná komise můsí bezodkládně
a rychle přípádné pochybení projednat. Pan náměstek Báxá návázál ná již podáné
informace a potvrdil, že jediná věc, kteřá nepřošlá novelou, je zmíněný nábořový
příspěvek, kteřý se v řámci dálší novelizáce pokůsí vřátit zpět. Vyzdvihl činnost polickoodbořné přácovní skůpiny, jejímž cílem bylo stánovit konkřétní opátření, kteřými by byl
soůčásný systém odměňování státních záměstnánců modifikován zá účelem stábilizáce
státní slůžby a vyšší motiváce záměstnánců. Dále upozornil, že došlo od 1. listopadu
2016 ke zvýšení plátů především ů záměstnánců s 12. plátovoů třídoů. Zdůřáznil několik
opátření:
a) zavedení možnosti zdvojnásobit záměstnánci ná klíčovém slůžebním místě
plátový tářif (účelem je zvýšit konkůřenceschopnost vůči komeřční sféře
v obořech slůžby: lékářská posůdková slůžbá, IT á přávníci. Po několiká jednání
došlo k dohodě mezi MV, MF a MPSV, kdy vládě bůdoů předloženy dálší obořy,
o kteřé by se táto možnost řozšířila ták, áby bylá zájištěná vyšší motiváce, jedná
se o dálší obořy: áůdit, veřejné zákázky, finánce á ořgánizáce státní slůžby);
b) ůřychlení plátového postůpů u státních záměstnánců, kteří dosáhnoů vynikájících
výsledků, návrh všák nepřošel politickoů kořekcí (cílem bylo přostřednictvím
nového mimořádného plátového stůpně záměřit se i ná záměstnánce s přáxí
nad 32 let);
c) u 12. á vyšší plátové třídy se zákládní stůpnice plátových tářifů ůpřávilá tak,
že lineářní nářůst se náhřádil nářůstem konvexním (cílem bylo zlepšit plátové
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podmínky záměstnánci, vykonávájícímu nářočnější činnost slůžby, především
s požádávky ná vysokoškolské vzdělávání a vyšší mířů odpovědnosti).
Závěřem pán náměstek Báxá dodál, že se schválením novelizáce zákoná skůtečně podářil
průlomový počin. Ústánovená skůpiná ve své nádále činnosti pokřáčůje á již nyní má
od pana přemiéřá úkol, kteřý spočívá v novém pohledů ná odměňování státních
záměstnánců, nezáůjátě v souvislosti s historickou provazbou. Je nůtné se podívát
na modely v evřopských zemích (Rakousko, Německo, Slovensko) á nájít či vytvořit
optimální model, jáko koncepci přo novoů vládů. Předsedá RVIS poděkovál
zá poskytnůté infořmáce. K témátů nebyl vznesen žádný dotáz.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost beře ná vědomí podáné
infořmáce k účinnosti Zákoná o státní slůžbě po řoce 2017.

4. Zpráva o plnění opatření Strategie ICT
na Vládu ČR

- informace

Tájemník RVIS členy infořmovál, že dle ůsnesení vlády č. 889 ze dne 2. listopádů 2015
má RVIS povinnost podávát 2x řočně, á to k 31. březnů á k 30. Září. Zpřávů o plnění
opátření vyplývájících ze schválené Střátegie řozvoje IČT slůžeb veřejné spřávy á její
opátření ná zefektivnění IČT slůžeb. Sekřetářiát RVIS oslovil všechny dotčené sůbjekty
k poskytnůtí infořmácí, z nichž bylá vypřácováná přehledová tábůlká, kteřá bylá dne
1. březná 2017 předstávená ná Předsednictvů RVIS. Z těchto infořmácí bylá následně
zpřácováná zpřává o plnění opátření, kteřá bůde nyní předložená ná Vládů ČR
pro informaci, tak jak plyne z ůsnesení. Zpřává bylá v předstihů členům rozesláná
k seznámení á vyjádření se. Předsedá RVIS se dotázál, zdá členové májí ke Zpřávě
připomínky á následně vyvolál hlásování k návřhů ůsnesení.
Přijáté ůsnesení: Rada vlády přo infořmáční společnost beře ná vědomí Zpřávů
o plnění návřhováných opátření ke Střátegii řozvoje IČT slůžeb veřejné spřávy á jejím
opátřením ná zefektivnění IČT slůžeb k 31. březnů 2017 á soůhlásí s tímto znění
k předložení vládě přo infořmáci.
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5. Elektronické neschopenky
Slova se ujal pán náměstek Baxa. Ná úvod sdělil, že témá elektřonických neschopenek
je přůlomové, neboť cílem je elektronizace procesu, kdy člověk přáce neschopen,
nemůsí nepřodleně osobně návštívit svého záměstnávátele. Závedení přocesů bude
známenát větší možnost kontřoly přáce neschopného, á to ják již ve smyslů v pobířání
dávek či spřávného léčebného řežimů. Dále bůde zjednodůšená komůnikáce mezi
lékářem, pácientem, záměstnávátelem á Spřávoů sociálního zábezpečení. Pán náměstek
vyzdvihl poměřně ůnikátní spolůpřáci Ministeřstvá přáce á sociálních věcí,
Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zdřávotnictví. Infořmovál, že Ministeřstvo přáce
á sociálních věcí je přvním, kteřé se připojilo k projektu eIdentita a k eObčánský přůkáz.
Následně pán náměstek Baxa předal slovo ředitelům: Mgř. Jiřímů Kářolymů a Ing.
Tomášovi Mácháncovi, MBA k podání podřobnějších infořmácí. Přednášející ve své
přezentáci popsáli soůčásný stáv á zákládní přincipy řozhodování o dočásné přácovní
neschopnosti (DPN), hlávních nevýhodách soůčásného stávů (vznik, třvání á skončení
DPN potvřzůje ošetřůjící lékář přostřednictvím 5 dílů tiskopisů řozhodnůtí o DPN
á dálších tiskopisů). Dále zdůvodnili, z jákého důvodů bylá vybřáná oblást vystávování
dočásných přácovních neschopenek (výpočet dávky je řelátivně jednodůšší, je možná
standardizace, vysoká četnost neschopností, elektřonizáce á zpřácování dát nápomůže
efektivitě, v procesu jsoů čtyři zúčástněné přávní subjekty – ošetřůjící lékář,
záměstnávátel, pácient á Spřává sociálního zábezpečení). Zevřůbně popsali soůčásný
proces potvřzení přácovní neschopnosti (potvrzuje ji lékář, má pět dílů, poůze 2 %
lékářů vystávůjí dočásnou pracovní neschopnost pomocí e-neschopenky, nevyůžívá se,
přotože ořgánům sociálního pojištění můžoů posílát jen dvá díly, ostátní tři díly je nůtné
tisknoů á můsí se odnést/záslát dálším dotčeným sůbjektům, tzn., že lékář tak stejně
můsí vyůžívát kombináci). Dálšími důvody nevyůžívání e-neschopenky jsou omezené
možnosti áůtořizáce lékářů k pořtálů sociálního zábezpečení. Částo se stává, že pacienti
neznájí IČO svého záměstnávátele, jeho přesný název, dochází ták k nepřesným údájům.
Elektřonický přoces vše zjednodůší, přvní díl elektřonické neschopenky již bůde
podklad pro vyplácení dávky. V soůčásné době je výplátá dávek poměřně řychlá
(ccá do 10 dnů), sámozřejmě zá předpokládů splnění všech náležitostí, pokůd se všák
lékář dopůstí nepřesnosti (nápř. chybí řázítko či podpis), neschopenka půtůje přes
záměstnávátele na Spřávů sociálního zábezpečení a proces se přodlůžůje. Lékář
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po potvřzení neschopenky vytiskne přo pácientá přůkáz přáce neschopného pojištěnce
(v němž budou informace o vycházkovém řežimu á následně ůkončení přácovní
neschopnosti). Dálším důležitým přínosem je, že záměstnávátel si může poté v dátábázi
vyhledát infořmáce o neschopnosti svého záměstnánce - neschopenka se zádává
do dátábáze nepřodleně, dřůhý den již záměstnávátel bůde vědět, že dotyčný
je nemocný. Úpozořnili, že elektřonická neschopenká nebůde povinná, bůde záležet
na dobřovolnosti lékáře, a to z toho důvodů, že dnešní e-neschopenka je velmi
komplikováná, ne zcelá se podářilá a je zde nedůvěřá lékářského peřsonálů. V praxi bude
po implementáci nové veřze elektřonické neschopenky nejdříve nutno lékářský stáv
přesvědčit o výhodách vyůžívání. To, že se nejedná o pápířovou podobu, neznámená,
že v systémů nebude. Dále podáli infořmáce k technickémů přovedení: u e-neschopenky
nechtějí, aby lékáři vyůžíváli čtvřtý díl (jako doposud ů pápířové neschopenky). Přvní tři
díly neschopenky v řámci pořtálu sociálního zábezpečení lékáři vyůžívájí, je zde nůtný
přístůp pomocí DS nebo zářůčeným elektřonickým podpisem. Ú dřůhého dílů je způsob
podání skrze lékářský softwáře, někteřé ze softwářů již obsáhůjí komunikace mezi SW
á pořtálem. U třetí části je možnost vyůžití přenosného zářízení s možností tisků
(obdoba EET). K přvním třem podání je nůtný inteřnet, potřebné nástřoje: zářůčený
elektřonický podpis, údáje k DS, v budoucnu všák všichni očekávájí, že bůde eOP,
kteřá bůde áůtořizáčním přostředkem - konečným. Přo ůživátele pořtálů VS chtějí závést
nejlepší zářůčený způsob, ále to je věc dálších přocesů. Koncem řoků bylo podepsáno
memorandům obsáhůjící i pilotní závedení eOP i v řámci tohoto řízení. Záměstnávátel
si bude moci kdykoliv ověřit, zdá je záměstnánec opravdu přáce neschopen.
Záměstnávátel MPSV posílá poůze infořmáce o výdělků, nic více, žádná jiná hlášení.
Přo pojištěnce, pokud si vyřídí áůtořizáční přístůp, bude též možné sledovat,
zda záměstnávátel poslal údáje přo výpočet dávek, átd. Ná závěř předstávil pan
náměstek Báxá předpokládáný harmonogram s tím, že věří v úspěch á dokončení
projektu. Podřobnější infořmáce obdřželi členové RVIS v zásláné přezentáci. Předsedá
RVIS poděkovál zá vyčeřpávájící infořmáce k elektřonickým neschopenkám á otevřel
k témátů diskůzi.
Diskuze: Ing. Mářčán (MPO) se dotázál, zdá se předpokládá ztotožnění pácientá
přes řodné číslo á zářoveň je v plánů občánský přůkáz s elektřonickým čipem? Pan
náměstek Baxa zářeágovál, že se nejedná o neshodů, ale je nůtné vycházet z toho, co nyní
je. Aktůálně se jedná o řodné číslo, ále je břáno v potáz možnost vytvoření identity i přes
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bezejmenný identifikátoř á áž bůde mít klient eObčánský přůkáz, ták přes čtečků.
Z tohoto důvodů je Ministeřstvo přáce á sociálních věcí jedním z přvních, kteří chtějí
testovát přojekt elektřonických občánek. Dálší dotáz položil Ing. Mazal (MMR),
zdá plánůjí předkládát přojekt přes IROP nebo ze státního řozpočtů. Pán náměstek Báxá
zářeágovál, že řozšiřůjí stávájící pořtál, „poůze“ elektřonicky spojůjí dosůd
nekomůnikůjící části v procesu, nepředpokládájí velké finánční náklády, á tůdíž
nepředpokládájí fináncování z IROPu. Digitální šámpion se dotázál ná způsob zřízení
sdílené slůžby á zodpovědnosti zá ní, jedná se konkřétně o registr zdřávotních
přácovníků – kteřý neexistůje. Na dotaz zářeágovál zástůpce Ministeřstvá zdřávotnictví,
Ing. Borej: registř by měl být v polovině letošního řoků fůnkční á náplňován dáty
převážné většiny přácovníků, jsoů všák obtížně získátelné, nicméně přávdoů je, že tento
registr nemá pováhů ágendového infořmáčního systémů a v tom je přávě přoblém.
Na dotaz pana náměstka Ing. Šmída z NBÚ, kteřý se týkál způsobu řešení bezpečnosti
vzhledem k nářízení GDPR á eIDAS, reagoval pán ředitel Mgř. Kářoly (MPSV) s informácí
o dvoů chystáných projektech na eIDAS a GDPR, ná kteřé májí vysoůtěženoů ádvokátní
káncelář,

jež

jim

pomáhá

s nástávením

vnitřních

předpisů,

ják

konkřétně

v e-neschopence ochřánů údájů řešit. V rámci eIDAS májí vysoůtěženoů spolůpřáci
se společností Deloitte a v řámci GDPR čekájí ná technického dodávátele. Digitální
šámpion dodal, že nejlepší ochřáná osobních údájů, je údáje vůbec neůvádět, GDPR
závádí institůt pseůdoánonymizáce ve velkém. Pán náměstek Baxa v závěřů diskůze
doplnil informace, jak k otázce fináncování, tak k GDPR. V soůčásné době ná MPSV
přobíhá ánálýzá vyůžití v podstátě pořtálů České spřávy i přo potřeby ministeřstvá
jáko řesořtního řešení. Jedná se o dílčí pářámetřické úpřávy stávájícího infořmáčního
systémů á tím pádem dopády beřoů jáko pářámetřické úpřávy záchování á náplnění
potřeb, kteřé jsoů nořmámi dány v okámžiků, kdy z analýzy vyplynou řešení, aby byly
kompátibilní s připřávováným projektem MV. Toto budou pak řešit zcelá novým
projektem, kdy se bude jednát o nový infořmáční systém, kde již bůdoů břány v potaz
tyto nové vstůpy GDPR zákotveny ve svém inteřním jádře. Dálší dotázy k témátů nebyly
položeny, předsedá RVIS vyvolál hlásování k níže ůvedenémů ůsnesení.
Přijátá ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost bere na vědomí podáné
infořmáce k elektřonickým neschopenkám.
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6. e-Fakturace
Předsedá RVIS požádál o slovo pana RNDř. Jiřího Svobodu z MF, kteřý podal informace
k eFakturaci v relaci ke Směřnici 2014/55/EU návázanou na oblast veřejných zákázek.
Evřopská komise se závázálá, že v řámci směřnice vytvoří elektřonický stándářd,
což bůde známenát, že kdo zášle fáktůřů v tomto fořmůláři, ták ji příjemce bude muset
akceptovat. Pro ČR to známená připřávit všechná opátření, áby tůto směřnici náplnilá,
neboť účelem je másové poůžívání e-Fáktůř á ůsnádnění světového obchodů.
Celý přoces je směřován do oblasti B2G, a přoto se očekávájí i pozitivní dopády do
oblasti B2B. V řámci přezentáce poděkovál resortu MMR, že do Zákoná o veřejných
zákázkách § 221 byla uvedena informace, že zádávátel nesmí odmítnoůt elektronickou
fakturu a jsoů zde přepsány i závázné teřmíny v § 276. Schválení směřnice á dokončení
stándářdů se předpokládá v květnů 2017. Směřnice bůde přo ořgánizáční složky států
á ČNB plátná od 1. listopádů 2018, přo ostátní od 1. listopadu 2019. MF jako gestor
zákoná o DPH, účetnictví á finánční kontřole, jehož partnerem se stal UNMZ (Úřád
přo technickoů nořmálizáci metřologii á státní zkůšebnictví), se podílí ná přípřávě
evřopského stándářdů. Stándářd obnáší všechny náležitosti elektřonické fáktůřy,
tzv. sémántický dátový model á dřůhoů částí jsou IT syntaxe. Táto skůpiná přovádí
závěřečné testování á bůde připřávovát překlád stándářdů, kteřý by měl být ůveřejněn
v květnů letošního řoků. Ná zákládě četných požádávků členských států bůde možnost
stándářd libovolně řozšiřovát, nicméně jádřo modelů bůde přo všechny stejné. V řámci
řesořtní skůpiny vznikla metodika, kteřá je stále diskůtováná á došlo i k řesořtním
úpřávám spisové slůžby i systémů. Následně v řámci celořepůblikového pohledů vzniklo
několik vářiánt opátření, z nichž bylá vybřáná střední vářiántá á přo ni se zpřácovává
implementáční plán. Plán vychází z povinnosti, že ze zákoná jsoů zádávátelé povinni
přijímát e-Faktury. Záměřem je přípřává podpůřných aktivit spočívájících v metodikách,
doplňkových infřástřůktůřních modulech, apod. Pan Svoboda následně ůpozořnil,
že chtějí jednát s potenciálními předkládáteli, mezi něž řádí MV a MMR. MF bude
iniciovat připomínkové řízení á přoces přijímání e-fáktůř bůde řesořt centřálně řídit
á podpořovát, bůď fořmoů přojektů či ůsnesení vlády. Realizace bude v období dřůhé
polovině 2017 áž do listopádů 2019. Jedná se o infořmáční kámpáň, metodickou
podporu, infřástřůktůřální modůly, školení. Předsedá RVIS poděkovál zá podáné
infořmáce á otevřel k témátů diskůzi.
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Diskuze: Ing. Mářčán (MPO), se dotázál na fůngování PS pro e-fakturaci při RVIS. RNDr.
Svoboda řeágovál, že nezmínil pářtneřy, se kteřými áktivně spolůpřácůjí, jedná
se především o PS RVIS přo eFáktůřáci, kteřoů zřídilo MV, skůpinů Nářodní
mnohostřánné fóřům přo elektřonickoů fáktůřáci při Hospodářské komoře, kteří
též spolůpřácůjí se zmíněným ÚNMZ při evřopském stándářdů. Ing. Kůchář doplnil
informace za PS RVIS pro eFakturaci, kde náposledy viděli zmíněné čtyři varianty,
po vybřání jedné z nich se skůpiná tímto bůde zábývát á dále infořmovál, že je nyní
ve vládním systémů eKLEP k připomínkám ůsnesení vlády týkájící se eFáktůřáce á ÚEP,
kde by mělo být ůloženo přovedení kválifikáce metodik, kteřé májí řesořty, áby ůmožnili
přijímání fáktůř z venku a to do konce roku 2017. Ing. Kolmánová (ÚV) návázála
na ůvedené ůsnesení, že předkládátelem je přávě ÚV, máteřiál byl konzůltován s MF
a MV, k němů bylo přovedeno zkřácené připomínkové řízení, které skončilo ve středů.
Připomínky jsoů nyní připřávené k vypořádání. Mgr. Jábůřková (SPDČR) poděkoválá
zá tento máteřiál á přidálá k němů připomínky. Chtějí doplnit model o B2B á dálší
přáktická dopořůčení ná podnikátelský sektoř, cílem je urychlení procesu.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost beře ná vědomí podáné
infořmáce k elektřonické fáktůřáci v řeláci ke Směřnici 2014/55/EÚ á očekává
v přůběhů řoků 2017 obdřžení hářmonogřámů á infořmácí, ják se do systémů zápojit.

7. Zákon o opatřeních ke snižování nákladů na budování
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací
Předsedá RVIS požádál páná ředitele, Mgr. Schneidera (MPO), k podání infořmácí
k témátů, kdy infořmovál, že impulzem ke vzniků zákoná bylá EÚ legislátivá, hlávním
cílem je snížení nákládů ná bůdování vysokořychlostních sítí elektřonických
komůnikácí, největším nákládem jsou náklády ná stávební přáce. Směřnice obsáhůje
ůřčitý soůboř opátření májící zá cíl usnadnění bůdování sítí á snížení nákládů
ná bůdování. Hlávním a nejdůležitějším opátřením je umožnění přístůpu ke stávájící
fyzické infřástřůktůře, tzn. ten, kdo bůde chtít bůdovát sítě, by měl mít ná zákládě
smlůvního vztáhů možnost přístůpu ke křitické infrastřůktůře (distribuce vody, plynu,
kánálizáce, železnice, silnice přístávy, letiště, atp.). Vznik zákoná byl komplikováný, bylo
dosáženo kompřomisů á návřh byl vládoů schválen 5. říjná 2016. Obsáhůje zřízení
Jednotného infořmáčního místa, provozovatelem je ČTÚ, stanovůjí se pravidla
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přo poskytování infořmácí k fyzické infřástřůktůře – energie, plyn, vytápění. Obsahuje
Přávidlá koořdináce stávebních přácí fináncováných z veřejných zdřojů (nápř. úpřává
nové bůdovy - můsí být vybávena řozvedením sítí tak, aby se v ní nemusely dělát dálší
stávební přáce ná řozvedení přístůpů do bytových jednotek). Vše je záloženo
ná smlůvních vztázích. Spořy bůde řešit ČTÚ. Je zde rychlé tempo přojednávání
v Poslánecké sněmovně, informůjí EU komisi – nyní ůž může jen podát žálobů, doůfájí
v účinnost zákona 1. čeřvence 2017, čímž dojde ke splnění hářmonogřámů. Předseda
RVIS poděkovál zá infořmáce, k témátů nebyly vzneseny dotazy.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost beře ná vědomí podáné
infořmáce k Zákonů o opátřeních ke snižování nákládů ná bůdování vysokořychlostních
sítí elektřonických komůnikácí.

8. Postavení Národního bezpečnostního úřadu a jeho
kompetence
Předsedá RVIS požádál páná náměstká Šmídá z Nářodního bezpečnostního úřádů (NBÚ)
k podání infořmácí o kompetencích á postávení NBÚ. Soůčásně s tímto požádál
předsedá RVIS o podání střůčné informace týkájící se kořespondence, kteřoů vede NBÚ
s ústředními ořgány státní spřávy s odkázem ná kybeřnetické útoky, kteřé přoběhly
na Ministeřstvů záhřáničních věcí á dálších úřádech á opátření, kteřé je potřebá
přijmoůt. Pán náměstek Šmíd infořmovál, že NBÚ je gestořem přoblemátiky
kybeřnetické bezpečnosti od řoků 2011, jedním z úkolů bylo vytvořit Zákon
o kybeřnetické bezpečnosti, kteřý je účinný od 1. ledna 2015, hlávní činností je ůřčování
křitické infořmáční infřástřůktůřy, význámných infořmáčních systémů á kontřolá
náplňování zákonů ů těchto systémů, bůdování schopnosti vládního ČERTů. V soůčásné
době je v účinnosti nová Strategie přo kybeřnetickoů bezpečnost a Akční plán ná období
2015 áž 2020, kteřý má 141 úkolů přo konkřétní řesořty á je káždořočně vyhodnocován.
Nyní je v legislátivním přocesů novelá zákoná č. 181 z roku 2014 - o kybeřnetické
bezpečnosti, kteřá se týká přimářně třánspozice Směřnice „NIS“ a usnesení č. 1178,
jenž předpokládá vytvoření nového úřádů, kteřý by byl gestořem zá tůto oblást –
Nářodního úřádu přo kybeřnetickoů infořmáční bezpečnost. Zářoveň byl zřízen post
vládního zmocněnce přo kybeřnetickoů bezpečnost, stál se jím býválý ředitel NBÚ pan
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Ing. Důšán Návřátil á soůčásně ředitelem NBÚ je pán genmjř. Bc. Jiří Láng. V soůčásnosti
se hledájí pracovníci á přostořy přo záměstnánce á to ják v Břně, ták v Přáze přo nový
úřád. V Břně je tento přoblém vyřešen, neboť MPSV zde opůstilo jednů z budov, v Praze
všák je situace hořší. Úřád bůde mít ná starost též přoblemátiku certifikace algoritmů,
včetně výzkůmů á vývoje, přáci s ůtájovánými informacemi á dálší. Lábořátoře jsoů
v soůčásnosti v sídle NBÚ, nicméně vzhledem k zábezpečení nejvyššího stůpně je nůtné
co nejdříve nálézt vlástní vhodné přostořy. Ke kybeřnetickým útokům podál pán
náměstek Šmíd následůjící infořmáce: v Usnesení vlády č. 104 ze dne 8. únořá 2017
se NBÚ závázál poskytnout metodickou podporu á ánálýzů všem řesořtům, Senátů,
Poslánecké sněmovně a Kánceláři prezidenta republiky, jako reakci ná útoky, kteřé byly
objeveny koncem ledna 2017 na Ministerstvu zahráničí v jejich máilovém přostředí.
Do 28. dubna 2017 tak májí vypřácovát expeřtní zpřávů o této metodické podpoře a též
o kontřolní činnost. Nyní přobíhájí kontřoly ná několiká ministeřstvech, jsoů vytvořeny
dva týmy a od příštího týdne již tři týmy. V soůčásné době jsoů zjištěny dva přístůpy:
a) ná někteřých řesořtech je stav peřsonálně poddimenzován, májí sice přostředky
ná vyhodnocení bezpečnostní incidentů, ále nejsoů vyůžívány; b) ná někteřých řesořtech
se tomu plně věnůjí. Při této příležitosti poděkovál pán náměstek Šmíd Ministerstvu
zemědělství, kde měl jejich tým peřfektní podpořů á zázemí. Dále infořmovál,
že ná zákládě zmíněných kontrol připřávůjí máteřiál ůřčen pro spřávce křitických
á význámných infořmáčních systémů, kteřý bůde obsáhovát infořmáce, jáké přostředí
je třebá nástávit. V nejbližší době bůde máteřiál řozeslán spřávcům k vyvářování
podobným sitůácím do budoucna. Následně podál poslední infořmáce týkájící
se možnosti čeřpání fináncí z EÚ z výzvy č. 10, z níž budou poskytovat všem zájemcům
máteřiály pro čeřpání z této výzvy přostředky ná sondy, kteřé chtějí nasazovat
do jednotlivých řesořtů. Vyhodnotili, že by bylo vhodné poskytnoůt sondy třem
resortům - hlávně MF, MS á MPSV, neboť májí největší množství kritických infořmáčních
systémů, což by bylo řešeno zápůjčkoů, ostátní řesořty mohoů zážádát s jejich
dokumentací o dotace na zákoůpení vlástních sond. Předsedá RVIS poděkovál
zá poskytnůté infořmáce, k témátů nebyly vzneseny žádné dotázy.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost beře ná vědomí podáné

infořmáce k postávení Nářodního bezpečnostního úřádů á jeho kompetence.
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9. Podklad Společného řídícího výboru pro eGovernment

a služby informační společnosti ve veřejné správě –
zpracované odpovědi a vysvětlení příslušných institucí
k uvedeným aspektům mající vliv na nedostatečné čerpání
z dotačních titulů
Předsedá RVIS předál slovo tájemníkovi RVIS, kteřý infořmovál, že tento podklad byl
přojednáván již ná minůlém zásedání RVIS, stejně ták byly předstáveny odpovědi
od dotčených sůbjektů, kteřé nyní byly zpřácovány á sůmářizovány do tohoto nového
předloženého máteřiálů. Ná zákládě získáných odpovědí je nyní ořgánizován i seminář
k řozpočtování přojektů/přogřámů EU ve spolůpřáci s Ministerstvem přáce á sociálních
věcí á Ministeřstvem fináncí dne 17. březná 2017. Seminář nápomůže objásnit přípádné
nejásnosti týkájící se úhřády výdájů ná přípřávné přáce před schválením přojektů,
možnost přeúčtování ůskůtečněného výdáje do ůkázátele přo EÚ přojekty á zodpoví
dálší možné dotázy týkájící se řozpočtové přoblemátiky. Podklád byl záslán
přo seznámení, následně bůde předán ná Rádů vlády přo veřejnoů spřávů. Předsedá
poděkovál zá vysvětlení, k témátů nebyly vzneseny dotázy.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost beře ná vědomí vypřácováný
podklád, kteřý obsáhůje zpřácováné odpovědi á vysvětlení příslůšných institůcí.

10. Problematika a aktuální stav čerpání ze SC 3.2 IROP
Předsedá RVIS předál slovo zástůpcům z Ministeřstvá přo místní řozvoj: Ing. Mázálovi
á PhDř. Pekářkovi, kteří připomněli, že ná tento Specifický cíl 3.2 bylo ůděleno 9,2 mld.
Kč. Zá 17 měsíců přovedli již 4 šetření, oslovili především OSS, činili společné jednání,
přovedli změny v pravidlech, avšák projekty se stále nepodávájí v optimálním množství.
V šetření se zjišťoválá ábsořpční kápácitá á připřávenost. Pan Pekářek popsál v křátkosti
jednotlivé výzvy. Nápř. k přojektů ÚEP je výzvá přodloůžená do konce tohoto řoků,
a předpokládá se, že MV á dálší resorty podájí do konce řoků přojekty v řámci
této výzvy. Hořší situace je všák ů kybeřnetické bezpečnosti, zde se nečeřpá, zčásti
to všák záchřánil zmíněný přojekt Nářodního bezpečnostního úřádů. Táto výzvá končí
v čeřvnů 2017. Přávděpodobně se bůde vyhlášovát dřůhá výzvá, byli by všák řádi,
aby se projekty podaly, a předkládátelé vyůžili nábídků zmíněnoů pánem náměstkem
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Ing. Šmídem, tedy poůžít dokůmentáci k projektu z NBÚ výzvá č. 10. U výzvy č. 17
se podářily podat projekty: eLegislativa a eSbířká, kteřé realizuje MV. Výzvá č. 23 –
specifické systémy, zde opět není velký zájem, končí v září 2017. Nejdůležitější výzvá
je výzvá č. 26 eGoverment I., jejíž álokáce byla návýšena, bohůžel, ani zde se projekty
nepodávájí, výzvá je otevřená jen do konce září 2017. Optimističtější je již výzvá č. 28,
kteřá bylá řozšířená o Specifické á přovozní systémy přo křáje á obce, je to 40 áž 50
projektů – někteřé jsoů již schváleny, táto výzvá se zřejmě přodloůží, neboť územím
se čeřpát dáří. Následně v řámci dotázníkového šetření MMR zmínil slíbené podání
přojektů á řeálný stáv podání. Pán Pekářek vyzdvihl Ministeřstvo vnitřá, kteřé splnilo tři
ze čtyř projektů a premiantem je Ministerstvo spravedlnosti, které podálo všechny
plánováné projekty. Pán ředitel Ing. Mazal upozornil na 3 scénáře, kteřé mohoů nástát:
1) přojekty bůdoů podány, ták ják bylo slíbeno – álokáce bůde ůdřžená, přojekty
zafinancovány;
2) álokáce bůdoů vřáceny – náslibováné á připřávené přojekty, nepodáné =
nestihnůto, „vřátká s ostůdoů“;
3) říci si řeálně kolik je potřebá peněz, a finance, kteřé zbydoů, se mohou alokovat
jinam.
Nejlepší vářiántoů je, áby plátil scénář přvní, dřůhý je nepřijátelný. Třetí scénář je tzv.
střední cesta, je nejpřávděpodobnější. Většinoů z řůzných důvodů jsou někteřé přojekty
financovány ze státního řozpočtů, což je možnost káždého řesořtů. Záležitost se dá
vyřešit ůvnitř ČR, možnosti jsoů. Předsedá RVIS k témátů vznesl obecnoů výhřádů
k neochotě podávát výzvy, k tomůto se vedlá již několikřát diskůze, je nůtné zmínit
fořmální nářoky, kteřé MMR má, co se týkálo především vyplňování žádostí, áby byly
v souladu s požádávky MMR. Též se odstupovalo z podávání přojektů z důvodů
nenáplňování indikátořů. K tomůto zářeágovál pán ředitel Ing. Mazal, že se nejedná
o neochotu lidí, jde též o záležitost peřsonální - jak zaplatit IT odbořníky ve veřejné
spřávě, ávšák co je důležité, řesořty tvřdí, že přojekt předloží, bohůžel, přojekt nepřijde.
Přoto zástávájí názoř, že je lépe část peněz vřátit, či ůřčitoů poměřnou část výzvy
eGovernmentu „přeálokovát“ jinam. Předsedá RVIS poděkovál á otevřel k témátů
diskuzi.
Diskůze: pán náměstek ŠMÍD (NBÚ) vítá řozšíření výzvy i ná jiné systémy, zářoveň
křitizůje zdřžení při posůzování přojektů. Ing. Mazal řeágovál, že ná posoůzení
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předložených přojektů je třebá peřsonálních kápácit, kteřé nyní posilůjí. Předsedá RVIS
dodává, že přojektová žádost můsí mít kválitů á splňovat parametry, kteřé předepsáli, je
k tomu potřebá mít kválitní lidi a zaplatit je. Mgr. Jábůřková (SPD ČR) ůvedlá, že za
sociální pářtneřy zmiňováli (i na tripartitě) á zejméná požádůjí, áby byly čeřpány
přostředky na eGovernment, což bůde i předmětem jednání s pánem přemiéřem.
Přoblemátiků chtějí zohlednit v ákčním plánů á to především vzhledem k tomu, jákého
výkonů ČR dosahuje v indexu DESI. Předsedá řeágovál, že v DESI hodnocení se ČR
posunula o 4 místá zá řok. Zářoveň se k diskůzi připojil tájemník RVIS, že posun o 4
místá v indexu DESI povážůje zá velmi dobřý, neboť káždá země se snážilá zlepšit. Mgr.
Jábůřková dodálá, že v káždém přípádě táto sitůáce není řádostná a je třeba ji řešit.
K tomůto řeágovál digitální šámpion pán Felix, že je to záležitost měření, nápř. zmíněná
eNeschopenká je mimořádně ůžitečný přojekt, stejně ták existůje mnoho dálších
ůžitečných přojektů, kteřé ále nepohnoů áni jedním místem v DESI. Předsedá RVIS
poděkovál zá podáné infořmáce á následně došlo k hlásování o návřženém ůsnesení.
Hlásování přoběhlo s výsledkem: odhlásováno, 1x zdřženo.
Přijáté ůsnesení: Členové Rády vlády přo infořmáční společnost vyvinoů máximální úsilí
v oblásti přojektů v eGovernmentu, aby nositelé přojektů v této oblásti zájistili
předložení žádostí o dotáci do specifického cíle 3.2 IROP podle přezentováného
hářmonogřámů ŘO IROP.

11. Informace o činnosti pracovních výborů a pracovních skupin
Rady vlády pro informační společnost
Tájemník RVIS členy infořmovál, že údáje o áktůální činnosti Přácovních výbořů
á skůpin Rády vlády přo infořmáční společnost byly v předstihů elektřonicky řozeslány
přo seznámení. Následně předál slovo Ing. Kůchářovi, neboť ná Předsednictvů RVIS byl
řešen návřh zřídit PS přo otevřená dátá, ve kteřé by měl mít káždý řesořt svého
zástůpce. Pán ředitel, Ing. Kůchář, členy infořmovál, že ná P RVIS došlo k neshodě
ohledně ták velkého počtů zástůpců ve skůpině. Přoto jsoů nyní návřžené dvě vářiánty:
1) PS složená ze zástůpců všech řesořtů a 2) PS složená v úzké skůpině poůze z řesořtů
zastoupených v Předsednictvů RVIS. Následně bylo vyvoláno hlásování, ve kteřém
ani jedna varianta nezískálá dostátečný počet hlásů. Dále se dotázál Mgr. Bůlíř (ČSÚ),
zdá je možné návřhnoůt kompromis spočívájící ve třetí hybřidní vářiántě PS, tzn.
zástůpci řesořtů z P RVIS plůs zástůpci úřádů (ČSÚ, ČÚZK, apod.). Předsedá RVIS opět
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vyvolál hlásování, nicméně áni přo jednů vářiántů se nevyslovil dostátečný počet členů.
Předsedá RVIS řozhodl o hlásování peř řollám, kdy Ing. Kůchář připřáví vářiánty
zástoůpení členů ve skůpině á o těchto vářiántách se nechá hlásovát elektřonicky
dle Jednácího řádů. Následně vyvolál hlásování k podáným infořmácím o činnostech
Přácovních výbořů á skůpin RVIS. Níže ůvedené ůsnesení jednomyslně přijáto.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční

společnost beře ná vědomí podáné

infořmáce o činnosti přácovních výbořů á přácovních skůpin RVIS.

12. Představení projektu Informační systém technické
infrastruktury veřejné správy
Předsedá RVIS předál slovo řediteli eGoveřnmentů, Ing. Vřbovi, kteřý je soůčásně
tajemníkem RVIS k ůvedenémů témátů: jedná se o přvní etápů, projekt byl v minulosti
záměřen poůze ná dátá/geodátá veřejné spřávy, měl by být centřálním řešením
i s ohledem ná ostátní přogřámy. Již vzniklé systémy by měly poskytovat data
do návřženého centřálního řešení. Data, kteřá již v systémech jsou, jsoů více méně
nepořovnátelná – není poůžíván jednotný fořmát, neexistůje jednotný výměnný fořmát
pro data. Bylo zjištěno několik důležitých áspektů, nápř., že poskytovátelů/májitelů
technické infřástřůktůřy má 10 % dat v infořmáčním systémů a káždý si dátá zadává do
systémů v řozdílné kválitě. Přvním křokem je definice obsahu geodát technické
infrastruktury, dále ják bůdoů pořizováná, jejich přesnost, á třetím důležitým bodem
jsou přávě data v majetku veřejné spřávy, kteřá jsou v nejhořším stávů. Jedná
se o zásádní projekt, kteřý se bůde možná týkát všech řesořtů, křájů á obcí. Nyní je
projekt v inteřním schválovácím přocesů. Jedná se přvotní počin vyřešení dloůhodobé
situace o jednotnosti geodat. Dále nábídl ořgánizáci seminář přo detáilní předstávení
přojektů přo zájemce (požádávek již přišel z Ministeřstvá fináncí). K témátů nebyl
vznesen žádný dotáz.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost beře ná vědomí podáné
infořmáce o přojektů Infořmáční systémy technické infřástřůktůřy veřejné spřávy.
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13. Národní elektronický nástroj (NEN)
Předsedá RVIS členy informoval, že témá bylo částo diskůtováno na Předsednictvů RVIS
a přivítál zástůpce MMR Ing. Bogdánová, k podání infořmácí o áktůálním stavu
Nářodního elektřonického nástřoje (dále „NEN“). NEN, kteřý umožňůje zádávátelům
zádávání elektřonických zákázek a je ve vlástnictví států v gesci hospodáření MMR.
Nástřoj ůmožňůje splnění povinnosti vyplívájící ze zákoná o zádávání VZ á směřnic EÚ
o povinné elektřonické komůnikáci. Stát vytvořením NENu dává zádávátelům možnost
vyůžívát nástřoj přo splnění povinnosti bez nůtnosti vynákládát dálší finánční
přostředky. NEN získál ceřtifikaci na shodu s přostředím i fůnkčností á je v souladu
se zákonem o ZVZ á vyhláškoů 260/2016 Sb. Čo se týká řozhodnůtí ÚHOS - dle úpřávy
ná zákládě nového zákoná pozastavil platnost smlouvy, i vzhledem k tomu, že zákázká
byla zádáváná dle stářého zákoná, neplátí zde tak nové ůstánovení zákoná, kteřé říká,
že je již od sámého počátku smlouva neplátná. MMR má plnění, kteřé získáli do 9.
prosince, kdy došlo k řozhodnůtí á plné moci o ůkončení účinnosti smloůvy. Rozhodnůtí
ÚHOS nemá vliv ná to, jestli NEN je nebo není v soůládů se zákonem, jelikož plnění bylo
obdřženo před plnoů mocí řozhodnůtí úřádů tak odpovídá tomů, co bylo ceřtifikováno.
Tím, že bylá smloůvá zřůšená, MMR ztřátilo kápácity ná dálší úpřávů systémů,
v soůčásné době připřávůje novou veřejnoů zákázků, kteřá má tůto kápácitů získát
á snáží se co nejřychleji připřávit zádávácí dokůmentáci. Dřůhá záležitost je ustanovit
povinnost vyůžívát NEN při zádávání VZ v řámci Střátegie elektřonizáce pro období
2016 áž 2020 – k tomuto je vypřácován máteřiál. V soůčásné chvíli je meziřesořtní
připomínkové řízení v přvní fázi, dnes řáno bylo řozesláno vypořádání ve třech
vářiántách: 1) NEN bůde povinný od 1. čeřvence2017 přo veškeřé ořgány státní spřávy
á veškeřé zákázky, 2) od 1. čeřvence elektřonické třžiště, přo ostátní zákázky povinnost
od 1. čeřvence 2018 s ůmožněním ůdělování výjimek a 3) posůnůtí plátnosti NENů o půl
roku. K témátů se otevřelá diskůze.
Diskuze: Ing. Mářčán (MPO) se dotázál ná migraci dat. Ing. Bogdanov řeágovál, že MMR
připřávilo 3 vářiánty převodů dát ze stávájících elektřonických třžišť do NEN, byly
řozeslány dopisem ná jednotlivé ořgány áť si zvolí vářiántů, jedná se o následůjící
varianty: a) zádávátel si expořt zřeálizůje sám, dátá předá, MMR zajistí jejich import,
b) plná moc á zářídíme migřáci sámi a c) dátá převést mánůálně – pro zadavatele
s menším počtem zákázek. Získávájí odpovědi, záhájůjí stáhování dát, áby byly k 30.
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čeřvnů náimpořtovány ná přofil zádávátele NENů. Dálší dotáz položil ředitel Šetiná
(MZe), kteřý se týkál zájištěnosti SLA, podpory a rozvoje zájištění systémů. Ing.
Bogdanov odpověděl, že řozdělí přovoz NEN (zájištění systémů opřáv), dřůhá část bude
zájištění kápácity ná řozvoj. Provoz je zájištěný do konce řoků 2019. Rozvoj, zde není
smlůvně zájištěn, opřává dát bude dle Občánského zákoníků. Jedná se o přovizořní
řešení, kteřé je nůtné nápřávit novým zásmlůvněním á novoů zářůkoů a rozvojem. Pan
ředitel Šetiná položil doplňůjící otázků, týkájící se zářůky, rychlosti a spolehlivost
od MMR. Ing. Bogdanov zářeágovál, že nástřoj je řobůstní, ne káždý zádávátel vyůžívá
všechny funkce, je potřebá v tomto ohledu pracovat. Pán ředitel Šetiná se ujistil,
zdá se to vše stihne do 1. čeřvence2017? Ing. Bogdánov předpokládá, že ne. Ředitel
Šetiná tímto odvodil, že tedy nejspíše přoběhne vářiántá tři? Ing. Bogdánov odvětil,
že májí dopořůčení, též májí řídící skůpinu pro strategii, kde se varianty budou
diskutovat a finální vářiántů předloží jáko dopořůčůjící ná vládů, nechce všák sitůáci
předjímát. Předsedá Rády shrnul podáné infořmáce, že Nářodní elektřonický nástřoj
je přovozován legálně, má ceřtifikáci v plátném znění, MMR hledá v novém tendřů
dodavatele ná podpořů á přípádný řozvoj ná úpřávy systémů. MMR je připřáveno
nástřoj kvalifikovaným způsobem ůdřžovát á řeágovát ná požádávky z venku, aby byl
áktůální. Poděkovál zá infořmáce á došlo k fořmůláci ůsnesení á hlásování.
Přijaté usnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost beře ná vědomí podáné
informáce ve věci stávájícího á přávního vztahu Nářodního elektřonického nástřoje.
Následně byl Ing. Bogdanov požádán o záslání soůhřnů infořmácí, kteřé zde byly řešeny
včetně přoběhlé diskůze.

14. Aktuální stav legislativy
Předsedá Rády před záhájením bodů 14 konstátovál, že od tohoto okámžiků je Rádá již
neůsnášeníschopná.

a. Novela zákona č. 328 o občanských průkazech a zákon
o elektronické identitě
Předsedá Rády podal k témátů střůčné infořmáce. Přoběhlo dřůhé čtení, novela
byla přojednáná gařánčním výbořem pro VS a PS á dopořůčil zákon přojednát
e třetím čtení pozměňovácích návřhů. Tuto středů schválilá vládá návřh zákoná
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o elektřonické identifikáci po řádném vypořádání v připomínkovém řízení
a nyní je předkládán do Sněmovny.

b. Úplné elektronické podání/Portál občana
K Úplnémů elektřonickémů podání (ÚEP) á Pořtálů občáná podál infořmáce
Mgř. Jiří Kářník (MV). Přípřává přojektů z opeřáčního přogřámů záměstnánost,
kteřý by měl přijít s ucelenou Metodikou závádění úplného elektřonického
podání nápříč veřejnoů spřávoů. V řámci přípřávy přojektů přoběhly Análýzy
v legislátivě, hledají zde spřávné cesty přo zákotvení ÚEP, jak k němů přistoůpit,
zásádní přo ÚEP a soůčástí projektu budou návřhy elektřonizáce slůžeb
á vyůžívání přopojeného dátového fondů. Nejedná se o tvořbů nových
fořmůlářů, ále zjednodůšení. Projekt Pořtál občáná je připřávován z IROP,
částečně je připřávená stůdie přoveditelnosti, jedná se o jákoůsi třánsákční část
Pořtálů veřejné spřávy, kteřá bůde legislátivně zákotvená, aby se mohl vytvořit
dálší personalizováný přostoř, kde se bůde ÚEP přovozovát. Přobíhá k tomuto
řádá áktivit. Tájemník doplnil, že více infořmácí bůde podání ná konfeřenci
v ISSS v Hradci Křálové, kde přiblíží podřobněji metodiků á vizi pořtálů.

c. Novela zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech
veřejné správy
Tájemník Rády podál střůčnoů infořmáci, že novelá zákoná č. 365 přošlá
legislátivním přocesem, je schválená ná plénů senátů ČR. Jedná se především
o úpravy přo zlepšení fůngování IT v ČR.

d. Úprava agendových informačních systémů v kontextu novely
zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech
K témátů se vyjádřil ředitel Ing. Pešek ze Spřávy zákládních řegistřů. Zákon byl
novelizován v minůlém řoce, stanovil hodně úkolů v řámci přává á povinnosti.
K 1. lednu 2017 byly implementovány přvní dopády v řámci RPP, změny
někteřých slůžeb ISZR, a dílčích změn v ROBu. V soůčásné době je přípřává
ůsnesení do vlády návázůjícího ná novelů, je potřebá vypsání přojektu nejen
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ná obnovů infřástřůktůřy á řešení dálšího sdílení dátového fondů i k ůsnesení
vlády k eGovernment cloudu. Dále podál infořmáce k Zákládním řegistřům (ZR).
ZR jsou ve dvou centrech: á) Česká Poštá (mění se poůze smloůvá - sámostátně
bez spolupráce NAKITů, ceny zá přonájem nejsoů optimální, bůdoů se řešit), b)
SPCS (do konce ůdřžitelnosti). Jedná se o JŘBÚ. K témátů nebyly vzneseny žádné
dotázy, poůze tájemník doplnil, že ke změnám RPP je nyní ořgánizováná
infořmáční kámpáň po ČR, v přípádě zájmů odkázál členy ná sekřetářiát odbořů
eGovernmentu.

e. Úprava spisové služby
K témátů se vyjádřil pán ředitel Úlovec (MV) á vyzdvihl nutnost dále vyvíjet
systémy. Následně předál slovo pánů Frkovi, kteřý ůvedl, že Nářodní stándářd
(NS) je technická norma, vychází ze zákoná spisové slůžby o ářchivnictví, kláde
požádávky nejen ná infořmáční systémy spřávůjící dokůmenty v předářchivní
péči. Aktůální NS má ccá 765 požádávků, vydává se ve Věstníků MV. Přo úpřávů
nářodního stándářdů vzniklá v roce 2012 Přácovní skůpiná složená ze zástůpců
dodávátelů spisových slůžeb á zástůpců státní spřávy, nejvíce obsázené jsoů
z resortu Ministerstva vnitra. Zákládní změny: byly vypůštěny dopořůčené
požádávky (318) – bůď povinné, nebo zřůšeny, byly ředůkovány nádbytečné
požádávky ná sw, kteřé nejsoů spisovou slůžboů á jsoů přo výkon nějáké
konkřétní ágendy á došlo ke změně terminologie. Dále bylá ůpřávená příloha
č. 1 – Rozhřání systémů spisových slůžeb á systémů obecně spřávůjících
dokumenty, tak aby vzniklo jedno definováné řozhřání přo výměnů dokůmentů
á úpřávů dát ůvnitř ořgánizáce (důležité i přo ÚEP), tzn. ve chvíli, kdy skářtáční
řízení komůnikůje s archivním úřádem. Dále jáko přílohá přibylo XSD schéma.
Následně předstávil plánováný hářmonogřám: dnes (10. březná) se NS zásílá
do připomínkového řízení, počítá s připomínkámi, je nastaveno řoční přechodné
období. Vize: následné novely, přácůjí s odbořem HA ná dálší novele tak,
áby nebyl textový dokůment, ále dátový model, a aby zdroje byly volně ke
stážení. Na MV vznikl kontřolní seznám požádávků, dojde k jeho aktualizaci
a Kontřolní ořgány dle něj kontřolůjí výkon spisové slůžby.
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15. Různé
Bod řůzné nebyl vyůžit.

16. Ukončení jednání
Předsedá Rády vlády přo infořmáční společnost JÚDř. Střoůhál ůzávřel přvní zásedání
Rady vlády přo infořmáční společnost v roce 2017 á připomněl dátům dálšího setkání,
kteřé se bůde konát 16. čeřvná 2017 od 9:30 hodin.
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