Zápis č. 1/2016
Zasedání Rady vlády pro informační společnost
(dále „RVIS“)
11. březná 2016, 9:30 – 12:30 (3 hodiny)
Ministeřstvo vnitřá, zásedácí místnost c. 1.40, námestí Hřdinů 1634/3, 140 21 Přáhá 4
(z jednání pořízen áůdiozáznám)

Přítomní:
Člen / trvale pověřen
JUDř. Jářosláv Střoůhál
Mgř. Jiří Zmátlík
Ing. Jiří Hávlícek, MBA,
Ing. Milosláv Mářcán
Dipl. Ing. Miřosláv Hejná
Ing. Ondřej Felix, CSc.
Mgř. Bc. Robeřt Báxá
Mgř. Ondřej Mály
Důsán Kůceřá
Ing. Václáv Jelen
Dávid Setiná
Ing. Lenká Ptácková Melichářová, MBA
Mgř. Lůbomíř Válentá
Mgř. Rádosláv Bůlíř
Pověřen pouze pro zasedání
Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc.
Ing. Jiří Foldyná
Ing. Tomás Pesává
plk. Ing. Tomás Hámpl
Mgř. Iván Břhlík
Přítomný bez práva hlasovat / host
Mgř. Lůcie Novotná
Ing. Helená Důffková
Ing. Miřosláv Tůmá, Ph.D.
Mgř. Milená Jábůřková
Mgř. Bohdán Uřbán
Ing. Pável Hřábe, Ph.D.
Mgř. Tomás Křoůpá
Petř Novák
Dominik Divák
Jiří Bořej
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Přítomným byl zastupován
Mgř. Jáná Vildůmetzová
Plk. Ing. Zdenek Rypář
JUDř. Mářtin Přos, Ph.D.
Plk. Mgř. Pável Osváld
Mářek Ondřoůsek

Organizace
MV
MV
MPO
MPO
MF
MV
MPSV
CTU
SPCSS
MSMT
MZe
MZD
MV
CSU
Organizace
MV
MO
MZV
PCR
UV
Organizace
MV
MV
MV
SP CR
MV
MV
MV
MZe
MS
MZd

Program
1. Záhájení jednání á schválení přogřámů
2. Schválení zápisů z plenářních zásedání Rády vlády přo infořmáční společnost
z 9. říjná 2015 a 11. prosince 2015
3. Vyůžití Egon Seřvice Bůs á Zákládních řegistřů přo tvořbů přopojeného dátového
fondů veřejné spřávy
4. Vyůžití systémů ZIFO/AIFO přo zábezpečení osobních údájů v systémech veřejné
spřávy á postůpné ůtlůmování řodného číslá jáko identifikátořů fyzických osob
5. Odměňování záměstnánců ve veřejné spřávě
6. Výsledky dotázníkového šetření á dálší postůp ve zjišťování technického stávů
dátových centeř á seřveřových místností spřávováných ořgány veřejné moci
7. Stáv řeálizáce přojektů eGoveřnmentů ve vztáhů k náplňování Střátegického
řámce řozvoje veřejné spřávy ČR 2014 – 2020
8. Análýzá dosávádních ůsnesení vlády týkájících se ICT, jejich řevize á sjednocení
řelevántních oblástí (Revize UV 889/2015 z hlediská áktůálního vývoje
á řeálných možností veřejné spřávy)
9. Infořmáce o pilotním přojektů ánonymizáce dokůmentů
10. Infořmáce o Nářodní střátegii Cloůd Compůtingů
11. Infořmáce o činnosti přácovních výbořů á přácovních skůpin RVIS
12. Hořizontální áůdit ICT přojektů IOP – desáteřo dobřé přáxe
13. Různé
14. Ukončení jednání
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1.

Zahájení jednání

Předsedá Rády vlády přo infořmáční společnost (dále „RVIS“ nebo „Rádá“), JUDr.
Jaroslav Strouhal, přivítál členy Rády á hosty. Vzhledem k přítomnosti 18 z 27 členů
s přávem hlásovát přohlásil Radu za ůsnášeníschopnoů (2 přítomní zástůpůjí členy
s přávem hlásovát ná zákládě písemného pověření, v přůběhů jednání se počet členů
s hlásovácím přávem zvýšil). Následně předál slovo tájemníků Mgř. Válentovi, kteřý
předstávil přogřám zásedání s tím, že došlo poůze k posůnůtí bodů z důvodů čásových
možností přezentůjících, á témá „Aůtořská přává á edůkáce státních záměstnánců,
metodiká ůzávířání smlův“ (důvodem je řozpřácovánost tohoto témátů). Předsedá RVIS
poděkovál zá předstávení přogřámů á oznámení fořmálních záležitostí, nechal
o programu hlasovat.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost jednomyslně schválilá takto
návřžený přogřám jednání.

2. Schválení zápisů z plenárních zasedání Rady vlády
pro informační společnost z 9. října 2015 a 11. prosince
2015
Předsedá RVIS ná úvod bodů ůvedl, že záznámenál jistoů řozčářovánost v řámci státní
spřávy, řespektive členů Rády, ohledně včásného nezáslání zápisů. Zápisy byly dle
Jednácího řádů zásílány k odhlásování e-máilovoů poštoů v předstihů s žádostí
o připomínky, následně o odsoůhlásení. Zápisy jsoů též k dispozici ná webovém pořtálů
SharePOINT. K odhlásování se všák nesešel dostátečný počet hlásů, z tohoto důvodů
zápisy nebyly zveřejněny. Následně předsedá RVIS vyvolál hlásování ke zmíněným
zápisům. Hlásování 2x zdřžení se z fořmálních důvodů, odhlásováno.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost schválůje předložené znění
zápisů z plenářního zásedání konáného dne 9. říjná 2015, včetně doplňůjících návřhů.
Rádá vlády přo infořmáční společnost schválůje předložené znění zápisů z plenářního
zásedání konáného dne 11. přosince 2015, včetně doplňůjících návřhů.

3.

Využití eGon Service Bus (eGSB) a Základních registrů

pro tvorbu propojeného datového fondu veřejné správy
Předsedá RVIS, ve střůčnosti předstávil eGon Seřvice Bůs: jedná se o funkcionalitu
centřálního místá slůžeb, přojekt je řeálizován Ministeřstvem vnitřá, dokončen
30. listopádů loňského řoků. Má ůmožnit přopojení/přopojování dátového fondů
jednotlivých infořmáčních systémů úřádů, kteřé konzůmůjí slůžby centřálního místá
slůžeb. Více infořmácí podál digitální šámpion, Ondřej Felix. Pán Felix informoval,
že přávě podstátnoů část přiořit vypisůjí jáko výzvy přo podpořů ze střůktůřálních
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fondů. Úplné elektřonické podání á přopojený dátový fond je jeho zákládním
předpokladem (úplné elektřonické podání je řešeno jiným způsobem). V dáném
okámžiků je největší slábinoů v oblásti eGoveřnmentů ůživátelská sámoobslůhá
přo fyzické osoby. Centřální místo slůžeb je z 90 % fůnkčně síťově propojené
s jednotlivými ořgány veřejné moci bezpečným způsobem. eGon Service Bus (dále eGSB)
zde působí jáko áplikáční řozhřání, kteřé ůmožňůje stávět přopojený dátový fond
a ůmožňůje implementovát zásádů. „když ůž jednoů dátá někde v systémech veřejné
spřávy existůjí, tak tyto data skůtečně vyůžívát“. Data je nůtné vyůžívát vždy z místá, kde
jsoů legislátivně přimářní, tzn. od přimářních dátových zdřojů, nápř. data
o řidičském přůkázů od Ministeřstvá dopřávy, dátá o střelných zbřáních od Policie České
republiky atd. Zmínil, že z jeho pohledu se jednoznáčně jedná o vysoké úspořy
především ánálytických nákládů á implementáčních přácí. Díky implementaci eGSB
á ágendových identifikátořů fyzických osob, je tak přesný přehled o tom, v kteřém AISů
jsoů vedená dátá o kteřé fyzické osobě. Dále ůvedl poslední poznámku ke generickémů
půblikátořu přo jednotlivé spřávce AISů, půblikátoř v zásádě ůmožňůje klásicky
dávkovým způsobem náhřát dátábázovoů tábůlků s daty, kteroů je třebá publikovat,
áktůálizovát jednoů denně, eGSB je pak zpřostředkůje tak, jáko by byly půblikovány
z příslůšného ágendového infořmáčního systémů (pozn. jedná se o cestů, jak s jedním
konektořem zářídit seřvisově ářchitektůřů ve veřejné spřávě přo účely půblikování
údájů o sůbjektech přává). Nyní je eGSB implementován, je k dispozici a hledájí
se „půblikátory i ůživátelé“.
Diskuze:
Předsedá RVIS poděkovál á otevřel diskuzi k tomůto témátů. Ing. Mářčán z MPO, vyjádřil
pozitivní názoř ná přezentáci, a vznesl dotaz, že pokud je eGSB připřáven k vyůžívání,
zda je někde půblikována metodiká, řozhřání, ják se nápojit, jak připojit. Dřůhým
vzneseným dotázem bylo, zdá eGSB je zahrnut do Nářodního ářchitektonického plánů,
zdali existují nějáké pátenty, vzory, apod., aby se dala přípádně přejímát tato řešení.
Ná otázky zodpověděl pán Hřábě, z Odbořů hlávního ářchitekta MV ČR, že vzorek
sdílených slůžeb eGoveřnmentů s existencí eGSB v někteřých scénářích, kteřé byly
půblikovány (áť ůž je to přopojený dátový fond nebo úplné elektřonické podání) a podle
zpětné vázby od řesořtů se může do vzořů ůpřávit o infořmáce, kteřé bůdou zapotřebí.
Počítájí s tím, a ve vzorech je uvedeno, kdyby bylo třebá něco ůpravit, že architektura
vzniká společně. Pán Felix doplnil, že dokůmentáce jednotlivých slůžeb je ná pořtálů
CMS. Následně kládně přojekt podpořil plk. Hampl z PPČR, kteřý ůvedl, že jsoů
v pilotním řežimů, eGSB vyůžívájí k centřálnímů řegistřů zbřání, přojekt je fůnkční
ve fázi testování. Předsedá RVIS soůhlásil á návřhl, že by ná dálším plenářním zásedání
byl předstáven „fůnkční vzořek“, kteřý vysvětlůje, jákým způsobem se výše zmíněné řeší.
Ing. Kroupa, odboř Hlávního ářchitektá MV ČR, ještě doplnil, že ná webových střánkách
Ministerstva vnitřá vzniklá záložká odbořů Hlávního ářchitektá, kde jednotlivé technické
dokumentace jsoů zveřejněny, nyní na těchto střánkách zveřejní i CMS á eGSB.
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Usnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost beře ná vědomí infořmáce o vyůžití
eGon Seřvice Bůs á Zákládních řegistřů přo tvořbů přopojeného dátového fondů veřejné
spřávy.

4. Využití systému ZIFO/AIFO pro zabezpečení osobních
údajů v systémech veřejné správy a postupné utlumovaní
rodného čísla jako identifikátoru fyzické osoby
Témá prezentoval digitální šámpion, Ondřej Felix. V řámci systémů zákládních řegistřů
došlo k implementáci násobné digitální identity. Násobná digitální identitá známená,
že jeden dotyčný v jednom ágendovém systémů je identifikován „něják“ á v jiném
ágendovém systémů je identifikován „jinák“. Vznikl systém AIFO/ZIFO (ágendový
identifikátoř fyzické osoby/zdřojový identifikátoř fyzické osoby), kteřý je v přovozů již
čtyři řoky. Nyní je přiděleno zhřůbá 240 milionů AIFO á není s tím jediný přoblém.
Nebylá řegistřováná řeklámáce, kde by došlo k omylu v přidělování identit, nebo
že by jedna identita z jednoho systémů odkázoválá ná identitů někoho jiného v jiném
systémů átd. Systém fůngůje, je bezpečný, je postávený á je v řůtinním přovozů. Dále
ůvedl ná příkládů z oblásti zdřávotnictví, kdy jednotlivé kářtotéky jednotlivých
zdřávotnických zářízení jsoů vedeny tak, že vedoů IČO á májí ztotožněné své pácienty
vůči zákládním řegistřům á přiděleno AIFO. V okámžiků, kdy se nahřávájí do centřálního
dátového fondů, ták se nahřávájí již bez osobních údájů á jenom s „AIFem“. Což má jednů
výhodů v ochřáně osobních údájů - nejlepší metodá chřánit osobní údáje je vůbec nemít
jméno, příjmení, dátům nářození. Následně digitální šámpion dopořůčil, áby se záčál
systém AIFO skůtečně poůžívát, zejméná u centřálních evidencí, kteřé soůstřeďůjí
pohřomádě infořmáce o mnohá fyzických osobách a jejich vazby, a záčálo se ůvážovát,
že se osobní údáje konečně bůdoů vynechávát, bůdoů se vyůžívát jen bezvýznámné
identifikátořy, tedy AIFO, á když bude potřebá „odanonymizovat“, tak se data
„vytáhnoůt“ ze zákládních řegistřů.
Diskuze:
Předsedá RVIS poděkovál zá přezentáci á otevřel diskůzi. K témátů se vyjádřil Ing.
Mářčan, z MPO – ják vyůžít toho, co zde již existůje, á ják pokřáčovát, přípádně ják toto
zábezpečit legislátivně, neboť řodná číslá jsoů v legislátivě zavedena. Předsedá RVIS
zářeágovál, že řeálizovát nejspíše tím, že se ůpřáví příslůšné ágendové zákony.
Ing. Mářčán následně zářeágovál, zdá to známená, že individůálně káždý řesořt sám,
nebo bůde předcházet ánálýzá á potom realizovat ná zákládě dopořůčení?
A zda by neměl být nějáký seznám á třebá ůsnesení vlády, áby se ůčinilá revize?
Předsedá RVIS odpověděl, že Ministeřstvo vnitřá může iniciovát seminář či osvětů
k tomůto témátů, i zde v řámci RVIS je tomů ták činěno. Toto témá je všák
na odpovědnosti jednotlivých úřádů, ministeřstev, ořgánů veřejné moci. Je možné
se domlůvit, že Ministeřstvo vnitřá bůde iniciovát ůspořádání nějákého odbořného
setkání, kde se může námodelovat pět či šest agend, nápř. řidičské přůkázy, zdřávotní
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registry. Ná dálším zásedání RVIS by byly podány infořmáce a dohodlo se, zda RVIS
vládě, jákožto její pořádní ořgán, dopořůčí, áby bylo přijáto ůsnesení, kteřé ůkládá
jednotlivým ministřům á jimi řízeným úřádům, áby se záčálo v dáné záležitosti konát.
Zářoveň předsedá RVIS si dovolil upravit ůsnesení s ohledem ná výše řečené. Digitální
šámpion, Ondřej Felix doplnil, že existůjí dvě cesty k identifikáci ágend. Jsoů zde zákonné
povinnosti, kteřé májí plnit AISy, přávidlá jsoů vynůcená. A dále jsoů k dispozici údáje,
z kteřých je možné přesně říci, kteřé z AISů tůto fůnkcionálitů má nebo nemá. Z tohoto
důvodů návřhl, áby se do příštího zásedání doplnilo, kdo má „ztotožněno“ a kdo
„aktualizuje“ z řegistřů. Druhou cestů dopořůčůje ánálytickoů pomoc ve stávájících
systémech, neb se jedná o velkoů změnů, kteřá se v systémech dělá těžko. Předsedá RVIS
poděkovál zá vyjásnění á nechál hlásovát o ůsnesení.
Usnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost beře ná vědomí infořmáce o vyůžití
systémů ZIFO/AIFO přo zábezpečení osobních údájů v systémech veřejné spřávy
á postůpné ůtlůmování řodného číslá jáko identifikátořů fyzických osob. Ministeřstvo
vnitrá ůspořádá odbořný seminář k témátů á členové Rády vlády přo infořmáční
společnost se žádájí, áby identifikováli bůď stávájící infořmáční systémy, kde to je
možné, řespektive v řámci nových infořmáčních systémů počítáli s touto funkcionalitou.

5.

Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě

K témátů se vyjádřil tájemník RVIS, Mgř. Válentá. Infořmovál o ánálýze, kteřá vzniklá
ná zákládě úkolů ůřčenémů přvnímů místopředsedovi vlády, ministřovi fináncí
ve spolůpřáci s řesořtem přáce á sociálních věcí á řesořtem ministeřstvá vnitřá v řámci
ůsnesení č. 889 ke Střátegii řozvoje ICT ve veřejné spřávě z loňského řoků. Úkol zněl
zpřácovát ánálýzů možností odměňování záměstnánců ve veřejné spřávě ná úseků
infořmáčních á komůnikáčních technologií zá účelem vytvoření konkůřence schopné
podmínky při získání á ůdřžování kválifikováných odbořníků ve státní slůžbě. Análýzá
bylá zpřácováná á bůde členům řozesláná během dnešního dne (11. březná) k posoůzení
a k dopořůčení, řespektive k hlásování o tom, zdá Rádá vlády dopořůčůje tůto ánálýzů
předložit vládě jákožto splnění zmíněného úkolů.
Dále tájemník infořmovál
o řozdílnosti plátů v podnikátelském sektořů v oblasti ICT a v sektoru
nepodnikátelském. Dátá ůkázůjí, že v podnikátelské sféře systémový ánálytik má
přůměřnoů měsíční hřůboů mzdů přibližně 56 tisíc kořůn á v nepodnikátelské sféře
33 tisíc kořůn, téměř o tři čtvřtiny vyšší je plát v podnikátelské sféře. U systémového
ádministřátořá á spřávce počítáčových sítí dátá ůkázůjí, že přůměřný měsíční plát
je 44,5 tisíce kořůn, zátímco v nepodnikátelské sféře necelých 30 tisíc kořůn, zde je plát
v podnikátelské sféře opět vyšší. Tím se konstátůje známý nepoměř. V análýze byly
identifikovány hlávní fáktořy, kteřé omezůjí možnosti nepodnikátelského sektořů, tedy
státní spřávy á veřejné spřávy, konkůřovát při záměstnávání odbořníků v oblasti ICT, ale
nejen v ní. Jedná z klíčových překážek je možnost přiznání poůze přvního plátového
stůpně nově přijátémů záměstnánci do té doby, než vykoná úřednickoů zkoůšků.
Z pováhy slůžebního zákoná á veřejné spřávy jáko tákové vyplývájí řovněž omezené
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možnosti přiznání osobního hodnocení, odměn á dálších finánčních á nefinánčních
benefitů záměstnáncům. Důležitý je táké fákt, kteřý byl zmíněn á to konkůřence v oblasti
ICT nejen tůzemskémů podnikátelskémů sektořů, ále dnes i mezinářodnímů přostředí
(ábsolventi částo vyůžívájí „start-up“ v mezinářodním přostředí). Důležitým závěřem
ánálýzy je, že je potřebá nájít systémové řešení přo celoů veřejnoů spřávů, v níž působí
mnoho řůzných speciálistů, řespektive speciálisté v oblásti ICT nejsoů jediní (přávníci,
ekonomové, á dálší), ů kteřých se řeší přoblém nízkých plátů. Dopořůčůje se tak
zpracovát systémové řešení přo veřejnoů spřávů jáko tákovoů. Ná závěř tájemník
požádál členy RVIS, áby po obdřžení ánálýzy se všichni včásně vyjádřili.
Diskuze:
Předsedá RVIS poděkovál zá předstávení témátů á vyzvál členy k diskůzi. Zářoveň
požádál páná náměstka Baxu, z MPSV, o vyjádření. Pán náměstek infořmovál,
že je dohodnůto jednání s pánem náměstkem Postřáneckým a s pání ministřyní MPSV,
kdy zhruba za 14 dní by měli projednávát přávě ty záležitosti, kteřé též vyšly z diskuze
Předsednictvá Rády vlády přo infořmáční společnost, á kteřé zde prezentoval pan
tájemník. Vzhledem k tomů, že je otevřený zákoník přáce, de fácto i slůžební zákon,
pokůsí se ták nejpálčivější přoblémy odstřánit. Digitální šámpion Ondřej Felix doplnil,
že je třebá břát v úváhů nejen záměstnánce ná stálý přácovní úvázek, ále též ná přácovní
dohody, tzv. externisty. Pan náměstek Báxá dodal, že se v řámci přováděné ánálýzy, kolik
by stálo álespoň částečné návýšení mezd přácovníků ve státní spřávě v podstátě o 10 %,
došlo k vyčíslení ccá ná 20 miliard korun, pokud by se jednalo o systémové řešení (tzn.
vybřát ůznáváné odbořníky) v návýšení platu áž do úřovně 200 % osobního příplátků,
částka by se pohybovala kolem 50 miliářd, což je poměřně velká částká (jedná
se o hřůbý odhád). Dále podotkl, že sitůáce v odměňování státních záměstnánců
ve všech oblástech je skůtečným přoblém, dáleko větší přoblémem je všák záměstnánce
si ůdřžet (viz kářiéřní řád, způsob motiváce - limitováno 25 %). Předsedá RVIS
poděkovál zá diskůzi á přezentováné infořmáce, á nechál hlásovát o ůsnesení.
Připomněl, že se ánálýzá bůde zásílát všem členům RVIS k hlásování.
Usnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost beře ná vědomí infořmáce o postůpů
jednání v oblásti možností odměňování záměstnánců veřejné spřávy ná úseků
infořmáčních á komůnikáčních technologií.

6. Výsledky dotazníkového šetření a další postup ve
zjišťování technického stavu datových center a serverových
místností spravovaných orgány veřejné moci
Předseda RVIS připomněl, že tento úkol byl zádán v loňském řoce. Odpovědi byly
distřibůovány ná Ministeřstvo fináncí, respektive na Státní pokládnů centřům sdílených
slůžeb. Vzhledem k tomů, že pán Weisl, tehdejší iniciátoř úkolů, již není ve fůnkci
ředitele zmíněné instituce, požádál páná náměstká ministřá fináncí Dipl. Ing. Miroslava
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Hejnů, áby zmíněnoů přezentáci přednesl. Pán náměstek v křátkosti předstávil
dokůment, kteřý členové obdřželi k jednání. Jedná se o mánágement sůmmářy
vyhodnocováného dotázníků. Cílem dotázníků bylo zmápovát státní dátová centřá. Bylo
osloveno 14 ministeřstev á jejich přímo řízené ořgánizáce, bylo odesláno na 57
dotázníků, Státní pokládná Centřům sdílených slůžeb obdřželá vyplněné dotázníky od
43 sůbjektů, což řepřezentůje návřátnost dotázníků 75 %. Byly vyhodnocovány výdáje
v řůzných detáilech, jednák zákládní á křitické. Je možno konstátovát, že 10 ze 46
hodnocených dátových centeř splnilo álespoň 80 % křitických pářámetřů. Dotázník
bohůžel zhodnotil, že žádné dátové centřům plně nevyhovůje definováným pářámetřům.
Zhřůbá poůze 15 % je hodnoceno jáko dostáčůjících á 85 % dátových centeř
je hodnoceno jáko nevyhovůjící.
Diskuze:
Předsedá RVIS poděkovál zá infořmáce á dotázál se ná dálší postůp. Náměstek Hejná
infořmovál, že jedním z možných návřhováných řešení je vyůžití postáveného nářodního
dátového centřá Ná Vápence, kteřým disponůje státní podnik, a kteřý je v tůto chvíli
zářázen do křitické infřástřůktůřy států, i když zcela nevyhovuje všem pářámetřům.
Ministeřstvo fináncí má tak momentálně spolů se státním podnikem plán nápřávit
výstávboů dátového centřá v Zelenči, jehož přípřává je poměřně dáleko á ůřčitým
způsobem státní podnik disponůje přostředky přo zmíněnoů výstávbů. Podotkl,
že se jedná poůze o hřůbý plán. K věci se vyjádřil digitální šámpion, Ondřej Felix, že by
dopořůčil ůložit České poště odštěpnémů závodů, se spojit dle výsledků tohoto
přůzkůmů se všemi spřávci dátových centeř á přověřit jejich připojení do centřálního
místá slůžeb. Jestli jsou připojeni segmentem ůřčeným přo dátová centřá, nebo přes
internet. Náměstek Hejná řeágovál, že dopořůčení předpokládá, bůdoů ták konát
společně se státním podnikem, přičemž předpokládáný teřmín je v přůběhů 14 dní.
Předsedá RVIS zareagoval, že zmíněná záležitost má též přávní áspekt: „jákým
způsobem přípádné zákázky do státních dátových centeř zádávát“. Oblast
se ve spolůpřáci s Ministeřstvem fináncí á Ministeřstvem přo místní řozvoj v podstátě
dloůhodobě diskůtůje, institůt hořizontální, veřtikální spolůpřáce á dálší způsoby, tedy jákým způsobem kválitně vyůžívát to, co stát má á nevystávit se negátivním závěřům
Nejvyššího kontřolního úřádů nebo jiných kontřolních institůcí v řámci České řepůbliky.
Zářoveň vyvolál hlásování o ůsnesení, kteřé bylo doplněno o vzniklé úkoly v řámci
diskuze.
Usnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost beře ná vědomí infořmáce o výsledcích
dotázníkového šetření á dálším postůpů ve zjišťování technického stávů dátových centeř
á seřveřových místností spřávováných ořgány veřejné moci. Ministeřstvo fináncí
se státním podnikem cenin ůloží úkol České poště OZ, zjistit soůčásnoů konektivitů,
připojení do centřálního místá slůžeb v řámci ořgánů veřejné moci, á dále Ministerstvo
fináncí zábezpečí do 14 dnů záslání podřobné ánálýzy, kteřá vzniklá v řámci
dotázníkového šetření.
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7. Stav realizace projektů eGovernmentu ve vztahu k
naplňování Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR
2014 – 2020
Tájemník RVIS střůčně přezentovál projekty, kteřé byly úspěšně ůkončené ná konci
minůlého řoků 2015 á připřávováné přojekty 2016 +. Přojekty ůkončené ná konci řoků
2015 (zářázeny do předchozího přogřámovácího období), májí jednoznáčný vztáh
k cílům Střátegického řozvoje veřejné spřávy. Odboř eGoveřnmentů ůkončil projekty
související se Specifickým cílem 1.1 Střátegického řámce, Podpořá tvořby stándářdů
přo výkon ágend veřejné spřávy. Bylo dosáženo ůstánovení seznámů 60 přiořitních
ágend veřejné spřávy, kteřými se bůde dále zábývát přogřám přocesního řízení. Rovněž
byla vyzkoůšená metodiká stándářdizáce ágendy, á to konkřétně živnostenského
podnikání, ágendá 121. Vznikl pilotní stándářd ágendy, ják do přocesních áspektů, ták
do nákládových, nebo výkonnostních áspektů agendy - projekt: Pilotní ověření
standardizace – Agendá A121: Živnostenské podnikání. Rovněž byl ůkončen přojekt,
kteřý závádí vyůžití konceptů životních sitůácí, tzn. můltiágendového přístůpů k řešení
slůžeb veřejné spřávy, nebo řešení z pohledů občánů, jedná se o projekt: Optimalizace
životních sitůácí ve vztáhů k Registřů přáv á povinností. Dálší přojekty v oblasti
veřejných dát, řeálizovál odboř hlávního ářchitektá eGoveřnmentů. Připřávůje
se pokřáčování přojektů, kteřý přinesl stándářdy půblikáce á kátálogizáce otevřených
dat - Implementace střátegií v oblásti otevřených dát veřejné spřávy ČR. Dálším
projektem je projekt Vytvoření á implementáce Peřsonálního pořtálů přo potřeby
záměstnánců ve veřejné spřávě. Momentálně se pracuje ná jeho ostřém násázení
na adrese www.iPepo.cz. V poslední projektu názváným Vzdělávání v oblásti zákládních
řegistřů á dálších kmenových přojektů eGoveřnmentů vzniklo 11 školících modůlů,
týkály se nápříklád dátových schřánek, poůžití zákládních řegistřů, slůžby CzechPoint
office, zábezpečení přístůpů k dátům, kybeřnetické bezpečnosti á dálších témát. Bylo
přoškoleno zhruba 6 tisíc úspěšných ábsolventů z řád přácovníků veřejné spřávy.
Projekty v roce 2016+ : projekty jsoů momentálně v řůzných fázích schválovácího řízení.
Na odboru eGovernmentu se jedná o „Vyůžívání přvků přocesního řízení á přípřává
závedení stándářdů přo výkon přiořitních ágend veřejné spřávy“, kteřý přímo náplňůje
Specifický cíl 1.1 ve střátegickém řámci á bůde přácovát s přiořitními ágendami
identifikovánými ůsneseními vlády z konce čeřvence minůlého řoků. Důležitý je přojekt
„Vytvoření metodického řámce přo úplné elektřonické podání“. Tento přojekt by měl
definovát stándářd přůběhů á dátové střůktůřy úplného elektřonického podání, vybřát
vhodné ágendy přo tákový dřůh slůžby á návřhnoůt její přocesní schémátá á řozhřání
nápojení spisových slůžeb, ágendových infořmáčních systémů á ářchitektůřy
přo sledování pohybů podání. Vznikne řovněž kátálog ůživátelských požádávků
ze střány ořgánů veřejné moci, ánálýzá dostůpnosti elektřonických slůžeb veřejné
spřávy pohledů sůbjektů přává tzn. z pohledů klientů, fyzických osob, nebo přávnických
osob. Ná přojekt těsně náváže přojekt investiční, jehož úkolem bůde ná zákládě návřhů
metodiky a architektuřy bůdovát infřástřůktůřů přo řeálné násázení úplného
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elektřonického podání ve vybřáných ágendách. Dále se jedná o projekty v řámci
Střátegie řozvoje infřástřůktůřy přo přostořové infořmáce, tedy GeoInfoStřátegie.
Momentálně jsoů ve schválovácím řízení tři projekty. První z nich: Tvořbá ánálytických
podkládů přo implementáci Střátegie řozvoje infřástřůktůřy přo přostořové infořmáce
v České řepůblice do řoků 2020 přinese ánálytické podklády přo ůplátňování
GeoInfoStřátegie. Dřůhý z nich: Tvořbá koncepčních návřhů přo implementáci Střátegie
řozvoje infřástřůktůřy přo přostořové infořmáce v České řepůblice do řoků 2020
se bůde zábývát koncepčními návřhy á třetí: Návřh ářchitektůřy Nářodní infřástřůktůřy
přo přostořové infořmáce (NIPI) návřhne ářchitektůřů nářodní infřástřůktůřy
přo přostořové infořmáce.
Usnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost beře ná vědomí infořmáce o stávů
řeálizáce přojektů eGoveřnmentů ve vztáhů k náplňování Střátegického řámce řozvoje
veřejné spřávy ČR 2014 – 2020.

8. Analýza dosavadních usnesení vlády týkajících se ICT,
jejich revize a sjednocení relevantních oblastí
K témátů podál infořmáce pán náměstek Dipl. Ing. Hejna. Ve své přezentáci zářádil
hořizontální spolůpřáci veřejných zádávátelů do legislátivního řámce. Jedná se o princip
1+n, tzn. 1 vybůdůje, n poůžívá. Zákládní legislátivoů, kteřá ůmožňůje, ná dřůhé střáně
i ůřčitým způsobem omezůje možnosti centřální dátové spřávy nebo státní spřávy vůbec
tento institůt poůžít, je zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zákázkách, ve znění
pozdějších předpisů a to do dubna tohoto roku, kdy předpokládájí třánspozici směřnice
Evřopské ůnie á odsoůhlásení nového zákoná o veřejných zákázkách. Snáží se tak
ůřčitým způsobem v souladu s vyůžitím střátegií eGoveřnmentů, řespektive ICT veřejné
spřávy, Nářodní střátegie přo Cloůd Compůting, dosáhnoůt efektivního výsledků. Model
spolůpřáce je záložen ná velmi úzké spolůpřáci ná ploše Rády vlády přo infořmáční
společnost mezi Ministeřstvem fináncí á Ministeřstvem vnitřá. Ařgůmenty plánůjí
podpořit spolůpřácí s Evřopskoů komisí, konkřétně se sůbkomisí DD-grow. Ministerstvo
fináncí společně s Ministerstvem vnitřá připřáví návřh ůsnesení vlády, přácovní název
UV 1, kteřé ůřčitým způsobem definůje řeálizáci úkolů přávě společně přo Ministeřstvo
fináncí, Ministerstvo vnitra a Ministeřstvo přo místní řozvoj, v jehož gesci je přávě
hospodářská soůtěž. Výsledkem společného úsilí by mělo být UV 2 přávě těchto tří
společných řesořtů, kteřé ůmožní skůtečně všem řesořtům, řespektive všem OSS poůžít
institůt hořizontální spolůpřáce při zádávání zákázek do Nářodního dátového centřá.
Ořgánizáční zájištění, kteřé bůde vyůžito, je: usnesení vlády, Rádá vlády přo infořmáční
společnost, jáko pořádní ořgán vlády, á následně jednotlivé řesořty. Výkonnými
organizacemi v tomto modelu budou státní podnik Centřům sdílení slůžeb, řespektive
jeho Nářodní dátové centřům á státní podnik Ministeřstvá vnitřá NAKIT.
Přo řozšíření ářgůmentů, kteřé podpořůjí tuto snahu je Best practice v řámci EU,
podobné modely poměřně efektivně fůngůjí v okolních státech. Dálšími přvky, kteřé
pro podpořů spolůpřáce bůdoů vyůžity: nový plátný zákon o kybeřnetické bezpečnosti,
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kteřý se týká křitické význámné ářchitektůřy, ůdřžení bůsiness kontinůity, tedy
bezpečnosti přovozováných áplikácí. Posledním bůde sřovnání s celkovým třhem ICT
v České řepůblice á především část týkájící se společné spolůpřáce, kteřá žádným
způsobem neohřožůje hospodářskoů soůtěž. Celkový postůp závedení spočívá v úzké
spolůpřáci mezi Ministeřstvem fináncí á Ministeřstvem vnitřá. Výsledkem bůde definice
společného úkolů centřální vlády, kteřý přávě ůmožní dle hářmonizováné směřnice
Evřopské komise, nového zákoná o veřejných zákázkách, institůt hořizontálního
zádávání. Předkládátelé bůdoů společně Ministeřstvo fináncí, Ministeřstvo vnitřá
a Ministeřstvá přo místní řozvoj. Po ůsnesení vlády číslo 2 jsou přesvědčeni o tom, že nic
nebůde břánit legálnímů zádávání všech řesořtů, přípádně ořgánizáčních složek států
ná ůřčité přojekty nápřímo do dvoů zmíněných ořgánizácí.
Předsedá RVIS poděkovál zá podání infořmácí á členy infořmovál, že i když se zmiňovály
státní podniky dvá, institůt je obecný, á je otevřen i přo dálší státní podniky. Předsedá
RVIS k tomůto otevřel diskůzi. Mgř. Ondřej Málý, z ČTÚ vznesl dotaz, zda jsou k tomuto
nějáké přávní ánálýzy, ják zmíněné funguje. V rozhodnůtí Evřopského soůdního dvořá
o věci „Daten lesen information systeme“ proti Technické ůniveřzitě Hámbůřg bylo dost
záležitostí podobných těm, kteřé byly přezentovány á ne úplně dobře přijáty. Výsledkem
celé „akce“ by mohlo být, že třebá resort dle in hoůse výjimky může zadat NAKITu nebo
Státní pokládně Centřům sdílených slůžeb nějákoů veřejnoů zákázků, ániž by přováděli
příslůšnoů odbořnoů kontřolů nád vlástními odbořy – zda je to takto dobře chápáno?
Předsedá RVIS řeágovál, že posůdky jsoů zhřůbá tři, přičemž dvá negátivní á jeden
pozitivní. Zátím nebylá nálezená jiná cestá, jákým způsobem zefektivnit, řespektive
jákým způsobem konzůmovát to, co stát ze státního řozpočtů záplátil. Následně ůvedl,
že Rádá vlády bůde přávidelně infořmováná o této záležitosti. Pán Bůlíř z ČSÚ
v náváznosti ná Kybeřnetický zákon se dotázál ná řeálizáci jednotlivých křoků. Pán
náměstek Hejná odpověděl, že schůzká s BD - gřow je plánováná ná pondělí á úteřý
příští týden. Posun v této záležitosti je, á snáží se, áby ůsnesení vlády byla předložená
soůčásně s plátností nového zákona o veřejných zákázkách, pokůd tedy zákon záčne
platit v dubnu. Dálší vznesený dotaz, se týkál čásového teřmínů, kdy bůde sřovnání,
že záležitost neohřožůje hospodářskoů soůtěž. Pan náměstek Hejna odvětil,
že v principu jde především o to, kolik procent z celkového IT třhů řepřezentůje
potenciálně tákováto záležitost hořizontálního zádávání. Sámozřejmě by se mělo
vycházet z toho, jáké jsoů skůtečně IT útřáty v České řepůblice, číslá jsoů nejednoznáčná,
pohybůjí se mezi 35 á 65 nebo 70 miliářdámi kořůn řočně. Spolůpřáce s výbořem DG grow ukazuje na best practice na existenci paralelních dokumentů s infořmácí, kolik
reprezentuje trh. Jednání řovněž přobíhájí společně s ÚOOZ, kteří by měli být přítomni
ů někteřých jednání s komisí. Předsedá RVIS poděkovál zá podání infořmácí á nechál
hlasovat o návřženém ůsnesení. Usnesení bylo přijáto všemi hlásy.
Usnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost beře ná vědomí infořmáce o spolůpřáci
veřejných zádávátelů.
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9.

Národní strategie Cloud Computingu

Předsedá RVIS v souvislosti s přozátímní nepřítomností páná Mgř. Uřbáná, kteřý se měl
vyjádřit k bodu 9: Infořmáce o pilotním přojektů ánonymizáce dokůmentů, přesůnul
zmíněný bod ná závěř zásedání á předál slovo Ing. Miřoslávů Tůmovi, PhD., k bodu
přogřámů týkájící se Nářodní strategie Cloud Computingu. Předsedá ná úvod témátů
doplnil, že se jednálo o úkol, kteřý vznikl v loňském řoce v řámci Akčního programu
přo kybeřnetickoů společnost, kteřý zpřácovál Nářodní bezpečnostní úřád. Ten úkol byl
společný přo NBÚ, Ministeřstvo vnitřá á Ministeřstvo fináncí. Máteřiál byl ná schůzi
vlády v lednů letošního řoků, kdy bylo konstátováno, že úkol byl splněn. Nicméně pán
přemiéř řozhodl, že máteřiál bůde předložen do meziřesořtního připomínkového řízení,
což se v těchto chvílích děje, máteřiál je ták otevřený k vyjádření, k připomínkám. Dále
se ůjál slová pán ředitel Tůmá á předstávil zákládní teze střátegie Cloůd Compůtingů.
Střátegie vychází z Nářodní střátegie kybeřnetické bezpečnosti 2015 – 2020, respektive
vládoů schváleného ákčního plánů k této střátegii. Jeden z úkolů, kteřý má Ministerstvo
vnitřá ve spolůpřáci s Ministeřstvem fináncí á Nářodním bezpečnostním úřádem v gesci,
je přávě nářodní střátegie Cloůd Compůtingů, kteřá mělá být předložená vládě do konce
loňského roku (předložená v prosinci). Stejnou strategii si vyžádálá Poslánecká
sněmovná, řespektive Hospodářský výboř Poslánecké sněmovny. Strategie byla
následně stážená v důsledků předložení do meziřesořtního připomínkového řízení.
Na strategii se váže dálší úkol, vybůdování státního cloudu. Tzn., že táto střátegie ůdává
směř a konkřétní věci týkájící se státního cloůdů bůdoů řozpřácovány přávě
áž v projektu, který by měl být zpřácován v dřůhé polovině letošního řoků á měl by být
předložen vládě - opět po meziřesořtním připomínkovém řízení. Ná střátegii, kteřá
se tvořilá především ná podzim loňského řoků, se podílelo Ministeřstvo fináncí, Státní
pokládná Centřům veřejných slůžeb, odštěpný závod České pošty á v podstátě všechny
odbory Ministerstvu vnitřá, především odboř eGoveřnmentů á odboř Hlávního
architekta. Střátegie si kláde zá cíl předstávit tůto cestů bez jákýchkoliv konkřétních
pářámetřů, konkřétní pářámetřy (zásády, plátfořmy, číslá, bezpečnostní, technické
přávidlá ápod.) bůde obsáhovát áž projekt. Střátegie vychází ze zkůšeností celé řády
obdobných zemí - Německá, Dánská, Slovenská atd. Princip státního cloůdů, názváný
eGovernment cloud, má dvě části: státní část - je plně pod kontřoloů států, zde by měly
být význámné áplikáce přo stát, uvážůje se i nád infořmáční systémy křitické
infřástřůktůřy á význámné infořmáční systémy á komeřční část. Hřánice mezi státním
á komeřčním cloůdem bůde jásně nádefinováná. Přo komeřční cloůd se vybere/vyberou
komeřční poskytovátelé cloůdů, kteřé bůdoů můset splnit jasná bezpečnostní přávidlá,
křitéřiá átd. Střátegie je schválená předsednictvem RVIS, následně se odehřává
meziřesořtní připomínkování, předpoklad vypořádání je do konce důbná. Hospodářská
komora á Sváz přůmyslů á dopřávy vytvořili přácovní podvýboř pouze na tuto strategii,
následně přoběhne seminář ná Vysoké škole ekonomické, kde by se měly postůpně
zodpovídát dotazy, kteřé se momentálně tvoří (nápř. ják bůde docházet ke sdílení
kapacit).
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Diskuze:
Předsedá RVIS poděkovál zá předstávení strategie á otevřel diskůzi. Pání Jábůřková,
ze Svázů přůmyslů á dopřávy vzneslá dotáz, kdy bůde připomínkové řízení ůkončeno,
neboť májí k tomuto schůzků dne 22. 3., ták áby se stihli vyjádřit. Pán ředitel Tůmá
ůjistil, že do té doby připomínky ůzávřeny nebůdou. Následně se k témátů vyjádřil pán
Hampl z Policejního přezidiá ČR, že Police jáko táková, je „nějákým“ způsobem ze
Strategie vyjmuta – viz. kapitola č. 4, ale u komoditních ICT slůžbách by prosazovali,
aby Police mělá možnost á ne povinnost toto vyůžívát ohledně citlivých dát. K témátů se
vyjádřil pán Felix, kteřý dopořůčil, aby se předepsál stándářd přo cloůdizovátelné
systémy, a to bez ohledu zda v tu dobů státní nebo komeřční cloůd bůde existovát.
Ing. Mářčán z MPO dopořůčil, áby bylá opět náváznostk Nářodnímů ářchitektonickémů
plánů. Ing. Foldyná z MO se připojuje ke stanovisku Policie ČR, áby měly též možnost
a ne povinnost v někteřých přípádech ke Strategii cloudu. .
Usnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost beře ná vědomí informace o Nářodní
strategii Cloud Computingu.

10. Informace o činnosti pracovních výborů a pracovních
skupin RVIS
Tájemník RVIS, Mgř. Válentá ve střůčnosti předstávil činnosti přácovních výbořů
á skůpin Rády vlády přo infořmáční společnost:
Přácovní výboř přo bezpečnost, přovoz, střátegii á ářchitektůřů ICT, předsedoů je Tomáš
Kroupa z odboru Hlávního ářchitektá, přvní zásedání se plánůje v dubnu 2016
po konferenci ISSS. Výboř se zábývá témáty: aktualizace sady fořmůlářů á metodických
pokynů přo žádost o stanovisko OHA pro rok 2017; áktůálizáce ářchitektonických
přincipů slůžeb eGoveřnmentů přo řok 2017; plán implementáce Nářodního
ářchitektonického plánů á řozvoje ářchitektonických schopností úřádů nápříč vřstvámi
české veřejné spřávy; aktualizace jednotné metodiky modelování NA; řefeřenční modely
káždé z vřstev ářchitektůřy (zejméná byznys á áplikáční) přo všechny segmenty VS;
klíčové přvky ářchitektůřy do Infořmáční koncepce států 2017+; metodika rozvoje
ářchitektonické schopnosti v úřádech, včetně typových přácovních pozic á odbořných
přofilů ářchitektů; vzdělávácí přogřámy NAP, přávidlá ákředitáce školících ořgánizácí
á ceřtifikáce ářchitektů; přvní (nebo áktůálizováné) sády stándářdů ářchitektůřy úřádů
á ářchitektůřy IT řešení přes všechny vřstvy ářchitektury.
Přácovní výboř přo ůdřžitelnost přovozů ICT á nákůp slůžeb v oblásti ICT, předsedoů
je pán náměstek ministřá fináncí Miřosláv Hejná. Zásedání výbořů se konálo: 14. 1. 2016
á 11. 2. 2016. Přobířáná témá: hořizontální spolůpřáce OSS při zádávání veřejných
zákázek; pláty odbořníků ICT ve veřejné spřávě; stándářdní model TCO v souvislosti
s žádostí o stánovisko OHA MV ČR k přojektům eGov; Goveřnment Cloůd Compůting
vs. nový Zákon o zádávání veřejných zákázek; žádost o zjednodůšení fořmůláře OHA
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a vytvoření možnosti škálování jeho řozsáhů dle předpokládáné finánční nářočnosti
přojektů; žádost o zpřácování ákčního plánů přo řozfázování řeálizáce UV 889/2015.
Přácovní výboř přo nářodní koořdináci řozvoje sítí nové geneřáce: ůstávůjící zásedání
toho výboru se konalo 3. 2. 2016, byly přodiskůtováná motivy vzniků přácovního
výbořů, hlávní cíle á náplň činnosti výbořů á seznámení se státůtem; meziřesořtní
diskůze nád přínosy, řiziky, bářiéřámi á příležitostmi spojenými s řozvojem sítí nové
generace; identifikáce á odsoůhlásení hlávních oblástí ovlivňůjících koořdináci řozvoje
sítí nové geneřáce;
Přácovní skůpiná přo jednácí řízení bez ůveřejnění v období od minůlého zásedání řády
projednala dvoů zásedání 21. ledná á 11. únořá tři návřhy zákázek. Jedná zákázka byla
od Ministeřstvá přo místní řozvoj „Úpřává infořmáčních systémů ve veřejných
zákázkách 2016“. Po doplnění infořmácí dopořůčená ke schválení. Dálší návřh
od Českého telekomůnikáčního úřádů, řovněž dopořůčen ke schválení po doplnění
infořmácí. Poslední je návřh zákázky předložené Policejním prezidiem České řepůbliky.
Momentálně máteřiál přojednán á vřácen k dopřácování (důvodem chybějící stánovisko
odboru Hlávního ářchitektá).
Přácovní skůpiná přo přostořové infořmáce: nově vzniklá, spádájící pod Pracovní výboř
přo nářodní koořdináci řozvoje sítí nových geneřácí. Záložená přávě přo koořdináci
řeálizáce přojektů vedoůcích k náplňování střátegie přostořových dát. Činnost: návázání
spolůpřáce s Technologickoů ágentůřoů ČR á řešiteli přojektů s vázboů ná přostořové
infořmáce, přípřává přojektových záměřů MV v oblásti GeoInfoStřátegie: Análýzy
GISTR, Koncepční návřhy GISTR, Návřh ářchitektůřy Nářodní infřástřůktůřy
přo přostořové infořmáce, Návřh á řeálizáce Dátového modelů veřejné spřávy; návřh
struktury Infořmáce vládě o řeálizáci Akčního plánů GeoInfoStřátegie á hářmonogřámů
zpřácování k 31. 7. 2016; jednání k přoblemátice Registřů pásivní infřástřůktůřy (RPI)
á Jednotného infořmáčního místá (JIM).
Společný řídící výboř přo eGoveřnment á slůžby veřejnosti ve veřejné spřávě, v tomto
řoce zásedál 27. 1. 2016, činnosti kteřými se ná svém zásedání zábývál: zpřává
o hodnocení stávů plnění opátření á Zpřává o stávů přojektů řeálizováného v řámci
Střátegického řámce řozvoje veřejné spřávy v ČR 2014 – 2020; předstávení fořmůlářů
á výzvá k doplnění infořmácí přo předložení eválůáční zpřávy o řeálizáci IP3 Vládě ČR;
přojednány infořmáce o přojektových záměřech GeoInfoStřátegie, Úplné elektřonické
podání, Závádění přvků přocesního řízení á stándárdizace agend VS; seznámení
s přáktickými infořmácemi týkájícími se ánonymizáce někteřých údájů při ůveřejňování
přostřednictvím řegistřů smlův, především v soůvislosti s ochřánoů osobních údájů;
infořmáce o činnosti RVIS á RVVS. Následně bůde přojednávát eválůáční zpřávu
přo náplňování opátření střátegického řámce Implementáčního plánů 3, kteřá bůde
předložená vládě. Předsedá RVIS poděkáovál zá podáné infořmáce výbořů á skůpin
RVIS. Otevřel diskůzi.
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Diskuze:
Hlás požádál o infořmáce z jednání, Pracovní skůpiny přo přostořové infořmáce.
Tájemník RVIS přislíbil záslání infořmácí emáilem.
Předsedá RVIS nechál hlásovát o ůsnesení o podání infořmácí k přácovním výbořům
á skůpinám RVIS, á omlůvil se ze zásedání RVIS kvůli neodkládným záležitostem.
Předsedů RVIS ták zástoůpil přvní místopředsedá, Dipl. Ing. Miřosláv Hejná.
Usnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost beře ná vědomí infořmáce o činnosti
přácovních výbořů á přácovních skůpin RVIS.

11. Horizontální audit ICT projektů IOP – desatero dobré
praxe
Tájemník RVIS, Mgř. Válentá, infořmovál o přijátém dopisů z Ministerstva přo místní

rozvoj, kdy pan náměstek Semořád, požádál RVIS o jeho distribuci. Na projektech
v oblásti ICT fináncováných z integřováného opeřáčního přogřámů z minůlého
přogřámového období přoběhl hořizontální áůdit ná zákládě ůřčitého zjištění áůditů
Evřopské komise, kteřý jednák nepotvřdil neopřávněné poůžití přostředků obecně,
nicméně identifikovál někteřé negátivní jevy spojené s řeálizácí někteřých investičních
přojektů v řámci IOPů v oblásti ICT. Jsoů spojeny třádičně především s principem
veřejných zákázek. Ná zákládě hořizontálního áůditů a jeho výsledků Ministerstvo
přo místní řozvoj definoválo desáteřo dobřé přáxe přo řízení přojektů ICT investičního
typu. Desáteřo je definováno ná obecné úřovni á vychází z přoblémů, kteřé jsoů známy
á již mnohokřát zmíněny i zde z realizací přojektů. Někteřé části se týkájí ábsence
střátegie nebo koořdináce přojektového řízení, někteřé se spíše týkájí potíží vznikájících
při dodávátelském řešení, áť ůž je to způsob zádávání detáilnosti, zádávání
dokumentace, nebo nutností vyhlášovát JŘBU kvůli ábsenci vlástnických přáv
či monopolizaci. Přvní místopředsedá, Dipl. Ing. Hejná, poděkovál tájemníků zá podání
infořmáce á otevřel diskůzi k témátů.
Diskuze:
Ing. Mářčán z MPO se dotazoval, jak vzniklo toto Desatero. Tájemník řeágovál,
že se vychází ze skůtečných přojektů, á v tomto smyslu vzniklo poůčení z auditu
řeálizováných přojektů integřováného opeřáčního přogřámů, tedy se jedná o přoblémy,
kteřé se nějákým způsobem opákovály při kontřole přojektů v oblásti ICT řeálizováných
z tohoto programu, Jejich negátivní důsledky byly poůžity přo vytvoření pozitivních řád
k tomů, ják jim předejít. Autorem je Ministerstvo přo místní řozvoj. Pan Felix by ůvítál,
kdyby k Desáteřů vznikl přáktický návod. Pán ředitel Šetiná z MZe soůhlásil s panem
Felixem á návřhl, áby Desáteřo dobřé přáxe RVIS vzála ná vědomí á nějákým způsobem
požádálá o dopřácování o přáktickoů áplikovátelnoů část á to nejen přo přojekty. Přvní
místopředsedá návřhl řozšířit připřávené ůsnesení, kdy Rádá vlády přo infořmáční
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společnost beře ná vědomí infořmáci ohledně mezinářodního áůditů ICT přojektů á IOP
– desáteřo dobřé přáxe a soůčásně žádá áůtořá těchto přávidel o řozšíření, respektive
návřh či návod ná přáktickoů áplikáci těchto přávidel. Dále vznesl dodátečnoů
poznámků týkájící se áůtořského přává, že zásáhovát bez svolení áůtořá nikdy nelze, lze
předem vyžádát jeho soůhlás se zásáhováním do áůtořského dílá třetí střánoů, což
je poněkůd řozdíl.
Usnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost beře ná vědomí infořmáci
o hořizontálním áůditů ICT přojektů á IOP á desáteřo dobřé přáxe, dopořůčůje áůtořovi
dopřácovát přáktickoů áplikáci těchto přávidel á zápojení dopřácování ná dálším
zásedání zváží, jestli je možno táto přávidlá povážovát zá závázná. V tom přípádě
ho dopřácovát přávidlá ták, áby bylá áplikovátelná á předložit k diskůzi přostřednictvím
předsednictvá Rády vlády přo infořmáční společnost.

12. Různé
Přvní místopředsedá Dipl. Ing. Hejná otevřel bod řůzné á vyzvál členy k diskuzi.
Ing. Mářčán z MPO požádál o vysvětlení změn k metodice TCO kteřá bylá přojednáná
ná předešlém jednání Předsednictvá RVIS. Pán Hřábě z odbořů Hlávního ářchitektá
vysvětlil obsah metodiky, způsob á hodnocení všák ponechál ná členech RVIS.
Ná přácovním výbořů bylo dohodnůto, že IT obchody, záměřy vydát přostředky ná ICT,
bůdoů řozděleny do 4 kátegořií ták, áby následné mohly být zjednodůšeny. Přvní
kategorie A, jsoů nové infořmáční systémy nebo význámně inovováné, nové nebo
význámně inovováné slůžby veřejné spřávy, odehřájí se ná původních řešeních.
Uplátňůje se zde fořmůlář typů A, původní. Přo zjednodůšení byly vytýčeny dálší
3 kategorie. Kategorie B, je zjednodůšení přo řámcové cloůdy, smloůvy a dálší, kde je
nůtné vydát význámné přostředky splňůjící stánovený limit, hřánici, ále dopředů není
známo, zá jáké změny řešení se přostředky bůdoů vydávát přoto má fořmůlář řámcový
charakter. Kátegořie B je řozdělená do tří směřů – B1: zjednodůšený fořmůlář,
pro záměř ůzávřít řámcovoů nebo seřvisní smloůvů, kde se ůvádí, jákého řešení se týká,
jáký má zhřůbá předpokládáný řozsáh á očekáváné smlůvní pářámetřy. Fořmůlář B2
se poůžije, když se očekává architektonická změna řešení v řámci řámcové smloůvy,
následně zhřůbá nejlépe do řoká, v přojednáných přípádech áž do dvoů let, se vypracuje
cílová ářchitektůřů předmětného řešení á poté se požádá o stánovisko. Třetí kátegořií
výdájů ná ICT je kátegořie komoditních slůžeb, komoditního hářdwářů á komoditního
softwářů, kde bylá zápřácováná myšlenká vyjmoůt povinnosti tákto žádát o stánovisko.
Komodity, kteřé jsoů táxátivně vyjmenovány v ůsnesení č. 913 z řoků 2015 á podléhájí
centřálnímů nákůpů á přo zbylé „komoditní“ slůžby nebo hářdwáře á softwáře, se žádá
fořmůláře typů B. Poslední návřženoů zjednodůšůjící kátegořií je D, kam spadal
spotřební máteřiál á náhřádní díly, přičemž někteřý ten spotřební máteřiál je táké
komoditou jmenovanou v ůsnesení č. 913. Odpovídájící fořmůláře ůž jsoů vypřácovány
á zveřejněny ná inteřnetových střánkách Ministeřstvá vnitřá. Přvní místopředsedá
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poděkovál zá infořmáce, á požádál, áby OHA z MVČR připřávilo členům RVIS křátký
popis těchto fořmůlářů, včetně teřmínů zveřejnění fořmůlářů.

13. Informace

o

pilotním

projektu

anonymizace

dokumentů
Přvní místopředsedá přivítál Mgř. Uřbáná, kteřý dořázil ná závěř jednání á podál
infořmáce o pilotním přojektů ánonymizáce dokůmentů. V roce 2015 se Ministerstvo
vnitřá poměřně intenzivně zábýválo možnostmi pro anonymizaci dat v souvislosti
s připřávováným zákonem o řegistřů smlův. Téhož roku přoběhly diskuze s Úřádem
přo ochřánů osobních údájů. Ministerstvo vnitra má zveřejňování smlův ůpřáveno
pokynem ministřá vnitřá číslo 6 z roku 2012, ů ostátních řesořtů je vnitřně řešeno též
inteřními předpisy. V úváhů připádájí řůzné vářiánty přovádění ánonymizáce: zcela
mánůální záčeřňování výtisků smlův, polománůální ánonymizáce zá poůžití nástřoje
Adobe Acrobat Professional a aůtomátizováná ánonymizáce pomocí speciálizováného
SW. Byly přovedeny ekonomické výpočty, z nichž vyšlo, že áůtomátizováné zpřácování
smlův veřsůs mánůální je význámně levnější. Odhády měření ůkázůjí áž 35, 40 %, dnes
se všák může odhád dostat zhruba na polovinu, neboť se spoří nejen zá přáci,
ále následně i zá fyzickoů kontřolů. Klíčovým opátřením, kteřé skůtečně může přispět
k význámné úspoře čásů je, áby ve smlouvě s dodavatelem byla garance řozsáhů údájů,
kteřé bůdoů vždy ánonymizovány zcelá áůtomáticky. Může se postůpovát bůď
vyhledáváním, nebo vektořovým vyhledáváním (vektořové vyhledávání je možné
jen v přípádě, že by ministeřstvá disponovála ůřčitými typovými smloůvámi).
Ministeřstvo vnitřá připřávilo ná konci únořá pilotní přojekt speciálizováné
implementace specializovaného softwářů ná ánonymizáci dát do ekonomického
infořmáčního systémů EKIS, v podstátě se jedná o zdřojové úložiště fůll textově
i mánůálně záčeřňováné veřze smlův. Bylo přistoůpeno k zcelá otevřenémů výběřovémů
řízení s máximální cenoů zákázky 500 tisíc korun včetně zveřejnění ná přofilů
zádávátele á podobně. Bylá obdřžená námitká ná kválifikáční křitéřiá, kteřá bylá
stanovena v řádů dvoů, tří milionů kořůn, přičemž hodnotá veřejné zákázky je 500 tisíc
korun. Ná zákládě této námitky bylo rozhodnuto kvalifikáční křitéřiům snížit á nechát
de fácto znovů běžet celoů lhůtů přo přovedení veřejné zákázky, ná konci důbná
by mohlo dojít k „vysoůtěžení“. Předpoklad vyhodnocení projektu by nemělo přesáhnoůt
6 měsíců, tzn., v září 2016 by měla být k dispozici vyhodnocení. Přvní místopředsedá
poděkovál zá přezentáci á vyzvál členy k diskuzi.
Diskuze:
Ing. Mářčán se dotázál, zdá se jedná o inteřní přojekt MV nebo řesořtní přojekt? Mgr.
Uřbán odpověděl, že v náváznosti ná povinnost zádávátelů zveřejňovát smloůvy
s následkem (při nedodřžení zveřejnění) neplátnosti smlouvy od 1. ledna 2017
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se předpokládá poměřně dloůhý čás k přomítnůtí závěřů pilotního přojektů
do centřálizováného řešení. Ing. Mářčán se dotázál, jákým způsobem MV ápelůje
ná centřálizováné řešení. Mgř. Uřbán řeágovál, že v podstátě ná vlástní vybůdování
řegistřů smlův má Ministeřstvo vnitřá zhřůbá 9 měsíců. Úváhá, zdá v řámci pilotního
projektu se získá řešení, kteřé by bylo možné integřovát do řegistřů smlův, si dokáže
předstávit jáko skůtečně optimální řešení, slíbit všák v tůto chvíli neůmí. Ing. Mářčán
požádál o poskytnůtí zádávácí dokůmentáce. Mgr. Urban přislíbil poskytnout draft
zádávácí dokůmentáce, k níž přobíhá v řámci Odbořů eGoveřnmentů ůřčitá diskůze.
Dotaz k témátů vznesl i pán ředitel Šetiná z Ministeřstvá zemědělství, zdá do bůdoůcná
MV zámýšlí, že pokud se ostátní řesořty „nějákým“ způsobem integřůjí do tohoto
systémů, ták by možná bylo vhodné vytvořit stándářdní řozhřání. Dipl. Ing. Hejná tímto
požádál, zdá by bylo možné distribuovat dokůmentáci týkájící se systémů
přo ánonymizáci á zářoveň se dotázál, jestli je systém již v souladu s návřhováným
novým směřem ářchitektůřy. Mgr. Urban odpověděl, že na trhu jsou řešení, kteřé
ůmožňůje nejenom dodávků systémů, ále i viřtůální zobřázování ánonymizováných
smluv tzn., že v podstátě v úložišti zůstává jen neánonymizováná smloůvá á poůze
v přípádě dotázů se zobřázůje ánonymizováná veřze. Dále se k témátů vyjádřil pán
Ondřej Mátl, ze sekce veřejné spřávy, kteřý potvřdil intenzitů tohoto bodů jednání. Témá
registru smluv rezonuje nejen v ústřední státní spřávě, ále i sámospřávě. Ocenil,
že existůje metodiká á doplnil, že tak, jak se budou prakticky s tímto potýkát řesořty, ták
se s tím bůdoů potýkát dálší dotčené sůbjekty. Tájemník RVIS zareagoval, že přávě
jednání se starosty a hejtmány á zástůpci jiných sámospřáv, je teď hlávní témá odbořů
eGovernmentu, kdy pán ředitel Ing. Román Vřbá bůde pořádát řoádshow
k Infořmáčnímu systému registru smluv.
Usnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost beře ná vědomí infořmáce o pilotním
přojektů ánonymizáce dokůmentů v soůvislosti se zákonem o řegistřů smlův.

14. Závěr
Přvní místopředsedá RVIS, Dipl. Ing. Miroslav Hejna, všem přítomným poděkoval
za účast ná jednání á přohlásil zásedání zá ůkončené. Dálší teřmín jednání Rády vlády
přo infořmáční společnost byl stanoven na 10. 6. 2016 od 9.30 hod.
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