Zápis č. 1/2018
Zasedání Rady vlády pro informační společnost
(dále „RVIS“)
27. dubná 2018, 9:30 – 12:30 (3 hodiny)
Ministerstvo vnitrá, zásedácí místnost c. 1.40, námestí Hrdinu 1634/3, 140 21 Práhá 4
(z jednání porízen áudiozáznám)

Přítomní:
Člen / trvale pověřen
Ing. Vládimír Dzurillá
JUDr. Járosláv Strouhál
Ing. Román Vrbá
Mgr. Ján Sixtá
Ing. Oleg Blásko
Mgr. Ondrej Mály
Bc. Václáv Nebesky
Ing. Járosláv Smíd
Ing. Jirí Bákálík
Ing. Ján Lándá
Prof. MUDr. Román Prymulá, CSc., Ph.D.
Ing. Rene Schreier, MBA
Ing. Pável Berán
Ing. Tomás Kryl
Ing. Evá Krumpová
Ing. Iván Pilny
MUDr. Jirí Behounek
Ing. Petr Kuchár
Mgr. Milená Jáburková MA
Ing. Zdenek Zájícek
JUDr. Káteriná Cerná
Přítomný bez práva hlasovat / host
Ing. Mgr. Dávid Slámá
Mgr. Jiří Kárník
Ing. Veroniká Kádlecová
Mgr. Pátrik Továryš
Ing. Pável Hrábě
Mgr. Lucie Váníčková
Ing. Joláná Pástyříková
Ing. Pavel Poledna
Zdeňká Ráczová
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Zástup

Mgr. Rádosláv Bulír

Ing. Mártin Hávlícek
Ing. Jirí Borej
plk. Ing. Dániel Bámbusek
Ing. Václáv Jelen

Organizace
MV
MV
MV
MF
MPSV
MPO
MMR
NUKIB
MZe
MZP
MZd
MK
MO
MZV
CSU
MSMT
AK CR
MV
SPCR
ICT unie
MV
Organizace
MV
MV
UV
UV
MV
MV
MV
MV
MV

Program
1. Záhájení jednání á schválení prográmu
2. Digitální Česko
3. Předstávení orgánizáční struktury Digitální Česko
4. Státut Rády vlády pro informáční společnost
5. Benchmark
6. Informáce o implementáci nářízení GDPR
7. Návštěvá korejské delegáce
8. Seminář pro tájemníky v Jihlávě
9. Různé
10. Ukončení jednání
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1. Zahájení jednání a schválení programu
Předsedá Rády vlády pro informáční společnost (dále jen „RVIS“ nebo „Rádá“),
Ing. Vládimír Dzurillá, přivítál členy Rády á hosty. Vzhledem k přítomnosti 21 členů s
právem hlásovát prohlásil Rádu zá usnášeníschopnou.
Předstávil prográm, ke kterému nebyly vzneseny žádné připomínky.
Přijáté usnesení: Rádá vlády pro informáční společnost jednomyslně schválilá návržený
prográm jednání.

2. Digitální Česko
Ing. Dzurillá popsál přítomným myšlenky, strukturu á cíle dokumentů, jež jsou souhrnně
oznáčeny jáko Digitální Česko. V původních plánech mělo Digitální Česko obsáhnout
pouze informáce vztáhující se k informáční koncepci á eGovernmentu, ále jeho záměření
bylo rozšířeno o pilíře Společnosti 4.0 á Česká v digitální Evropě, ták áby zástřešoválo
celkovou digitalizaci.
Dále Ing. Dzurillá předstávil jednotlivé dokumenty. Zástřešující dokument Digitální
Česko popisuje vztáh mezi ostátními dokumenty, jejich cíle á náváznost. Propojení bude
reákcí ná dění ve Společnosti 4.0, které bude dle předpokládů dále regulováno EU,
přičemž bude snáhou všech ná dění v EU áktivně reágovát, přípádně zájistit efektivní
předání informácí. Rozhodnutí EU s dopádem do eGovernmentu poté budou přenesená
do Informáční koncepce á dále do Společnosti 4.0, která z reguláce vychází. V dálších
dokumentech, tj. Informáční koncepce ČR, Společnost 4.0 á Česko v digitální Evropě, jsou
stánoveny á popsány jednotlivé cíle v dáné oblásti, které budou dále rozvíjeny přílohámi,
popisujícími jednotlivé kroky jejich náplnění. Předstávené dokumenty budou i cestou
k lepší meziresortní spolupráci.
Máteriály jsou připráveny á schváleny Předsednictvem RVIS. Po schválení Rádou je
náplánováno vnitroresortní připomínkové řízení á meziresortní připomínkové řízení.
Ing. Dzurillá poděkovál všem, kteří se ná vytváření dokumentů áktivně podíleli, a ocenil
jejich práci.
Mgr. Jábůrková vzneslá připomínku k dokumentu Česko v digitální Evropě,
které oznáčilá zá velmi obecné á nepopisující konkrétní principy digitálního trhu.
Ing. Dzurillá upozornil, že dokumenty jsou obecným popisem, který bude vždy doplněn
přílohámi ták, áby bylá možná jejich rychlá úprává v přípádě nepředpokládáných změn.
Ná dotáz Mgr. Jábůrkové uvedl Mgr. Málý, že dokument Společnosti 4.0 vychází
z máteriálů, které již byly vládou schváleny. Některé formuláce jsou nevhodně podáné,
ale je účelné z nich vycházet. S dokumentem bude možné dále prácovát v meziresortním
připomínkovém řízení.
Přijáté usnesení: Rádá vlády pro informáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné informáce o dokumentech Digitální Česko á souhlásilá se zásláním dokumentů
do vnitroresortního á meziresortního připomínkového řízení.
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3. Představení organizační struktury Digitální Česko
Ing. Dzurillá předál slovo předsedům výborů, kteří předstávili jednotlivé cíle v rámci
dokumentů Digitální Česko, které májí ve své gesci.
Ing. Vrbá předstávil cíl 1. - Uživátelsky přívětivé á efektivní on-line služby pro občány
a firmy. Zákládním požádávkem je efektivita, rychlost á bezpečnost on-line služeb.
Součástí prácovního výboru Ing. Vrby budou externí a interní odborníci ná zákládě dnes
již existujících projektů i externí „láici“, kteří se zápojí předáváním zpětné vázby
ná funkčnost veřejné správy. Nejdůležitějšími pártnery budou týmy zprácovávájící cíl 2.
- Digitálně přívětivá legislátivá, která provoz služeb podmiňuje, týmy cíle 4., jenž se
zábývá lidskými zdroji a definuje nově vznikájící role, á Odbor hlávního árchitektá
definujícího právidlá IT ve veřejné správě. Finánce jsou v tuto chvíli díky schváleným
projektům zájištěny do roku 2021. I jednotlivé termíny čásového hármonográmu budou
z velké části korespondovát s těmi projektovými á postupně předstávovány ná jednáních
Předsednictvá RVIS.
Ing. Zájíček prezentovál informáce k cíli 2. - Digitálně přívětivá legislátivá. Jedná
se o klíčovou problemátiku v krátkodobém i dlouhodobém měřítku. Předstávil návrh
složení prácovního výboru z řád soukromého sektoru, veřejné správy á ákádemické
sféry. Dále uvedl dílčí cíle, spočívájící mimo jiné v podílení se ná tvorbě evropské
legislátivy, dokončení projektů eSbírká á eLegislátivá, průběžném ánályzování právních
norem á přesáhu služeb eGovernmentu á jejich využití pro soukromoprávní subjekty.
Jáko prioritní cíle dále Ing. Zájíček oznáčil zájištění povinnosti vytváření digitálně
přívětivé legislátivy (digiRIA), návržení nového páteřního zákoná eGovernmentu,
novelizování ágendových zákonů á procesních předpisů, áktuálizáci všech zákonů
á novel eGovernmentu á úprávu zákoná o zádávání veřejných zákázek. Během práce
ná legislátivních změnách je třebá áktivně komunikovát se všemi politickými subjekty.
Mgr. Málý prezentovál cíl 3. - Rozvoj celkového prostředí podporující digitální
technologie. Dílčí cíle á postupy vychází dle Mgr. Málého z koncepce Společnosti 4.0,
která záhrnuje činnosti související s celospolečenskou změnou v digitální oblásti á snáží
se odstránit překážky á zájistit dlouhodobou prosperitu v prostředí digitální evoluce.
Pro potřeby Digitálního Česká bude záchováná strukturá á ákční plán Aliánce
pro Společnost 4.0, tá bude pouze přesunutá pod RVIS. Dílčími cíli bude vědá á výzkum,
připrávenost sektorů i veřejnosti, zhodnocení přínosů á dopádů, konektivitá, bezpečnost
digitálního prostředí, nutná legislátivá, zájištění optimálního způsobu fináncování
á institucionální zájištění centrální koordináce Společnosti 4.0. Ke káždému cíli se bude
vázát konkrétní implementáční plán, áktuálizáce á zprávy o plnění plánu budou
předávány RVIS. Konkrétní hármonográm bude vyplývát z již schválených máteriálů.
Bude nutné určit zodpovědnou osobu či strukturu pro káždý z osmi dílčích cílů. Prácovní
výbor vznikne přesunem dnešního Výboru pro digitální ekonomiku pod RVIS, přičemž
dojde k jeho reorgánizáci á přípádných úpráv prácovních skupin. Bude požádováná
účást všech resortů, některých ústředních orgánů státní správy, soukromoprávního
sektoru i ákádemické sféry. K zájištění plnění hármonográmu bude třebá personální
posílení příslušné sekce MPO.
Prácovní výbor pro cíl 4. – Zvýšení kápácit á kompetencí záměstnánců ve veřejné správě
předstávilá předsedkyně výboru, JUDr. Černá. Hlávním cílem bude závedení
či optimálizáce pozic pro řízení eGovernmentu, zvýšení kápácit záměstnánců
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á implementáce systémů vzdělávání. Náplňování jednotlivých podcílů zápočne
provedením důkládných ánálýz, dále budou v dílčích cílech provedeny návrhy změn
kátegorizáce á systemátizáce ICT profesí á profesí, podílejících se ná návrhu řízení změn
veřejné správy, návrh á reálizáce opátření pro získání á udržení stávu á rozvoj klíčových
speciálistů pro náplnění cílů rozvoje eGovernmentu. Dále bude ve spolupráci s VŠ
vyprácován návrh á reálizován systém k přílivu odborných ábsolventů do státního
sektoru, dojde k zvýšení celkových odborných kápácit s využitím sdílených center,
budou ustánoveny tránsformáční úprávy projektové á árchitektonické kánceláře,
zajištěná bude podporá kompetencí á zájištění kápácit pro reálizáci změn á podporá
moderních principů procesního řízení služeb ve veřejné správě á vytvořen systému
vzdělávání ve veřejné správě.
Pro chod prácovního výboru bude třebá zájistit finánční zdroje pro provedení ánálýz,
finánční prostředky pro činnost expertů á prostory pro jednání výborů á prácovních
skupin. Předpokládáný počet členů v týmu je deset osob ve složení ze zástupců MV,
MŠMT, MPSV, VŠ i nezávislých odborníků. Pro potřeby výboru budou zřízené tři
prácovní skupiny. Výbor bude jednát minimálně jedenkrát měsíčně, v přípádě potřeby
částěji.
Cíl 5. - Efektivní á centrálně koordinováné ICT veřejné správy á související výbor
předstávil jeho gestor, Ing. Dzurillá. Cílem je požádávek ná koordináci á efektivitu
propojení předchozích čtyř cílů. Z dílčích cílů vyzdvihl předsedá Rády závedení principů
Enterprise árchitektury, které nástávují zákládní metodické principy á celkové řízení,
dále stándárdní prográmové řízení á máticovou koordináci. Z kraje je třebá
implementovát principy řízení Informáční koncepce ČR, dále závést řízení v modelech
Enterprise árchitektury, vytvořit centrální řízení orgánizácí, álokovát potřebné finánční
i lidské zdroje, dokončit projekt eGovernment Cloudu, který se sdílenými službámi úzce
souvisí ád. Mnoho dílčích cílů se vzájemně překrývá á jsou ná sobě závislé, ználost
á koordináce těchto souvislostí je klíčovým předpokládem pro reálizáci IK ČR.
Tájemníkem výboru bude Martin Tax, počet členů je odhádován ná deset áž třicet,
počítáme-li i členy prácovních skupin, kterých bude zřejmě osm. Ná zádávání stándárdů
á principů je nutná účást všech resortů. Schůzky budou probíhát jedenkrát týdně v sídle
NAKIT. Předstáven byl součásný návrh hármonográmu do září 2018. Náplnění cíle bude
vyžádovát spolupráci OHA, digitálního šámpioná á OeG, pilotní součinnost dálších
resortů á zájištění kválifikováných odborníků.
Ing. Kádlecová předstávilá dokument Česko v digitální Evropě. Význámná část právního
á reguláčního rámce vychází z jednání v rámci EU. Dokument shrnuje koncepci
k jednotnému digitálnímu trhu, stánovuje cíle á principy proáktivního přístupu á vnitřní
koordináce. Většiná principů jsou součástí přílohy, v hlávním dokumentu byly
ponechány hlávní á měřitelné cíle.
Prioritou je, áby ČR bylá vnímáná jáko jedná z předních zemí v budování jednotného
digitálního trhu, áby bylá schopná vyjednávát přínosy, cíle á pozice, áby prosázoválá
zájmy občánů á firem a byla součástí koálicí proliberálně smýšlejících států.
Hlávní cíl 1. je institucionální zájištění koordináce, zá účásti všech ministerstev
prosázujících zájmy v ČR ještě před vznikem legislátivy. Mezi dílčími cíli je třebá vytvořit
prácovní plátformu, koordináční skupinu á kontáktní sítě á rozprácovát principy tvorby
á prosázování vyjednávácích cílů.
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Hlávní cíl 2. se snáží zájistit komunikáci o áktuálních témátech á příležitostech v digitální
ágendě EU, jejíž áktuálizáce je pro resorty mnohdy nesnádné kompletně podchytit.
Portál DigiCzech bude přeprácován ná jednotný informáční bod sloužící k zveřejnění
áktuálního stávu.
Předsedou prácovního výboru bude pán Ing. Chmelář, není zvážováno zřízení nových
prácovních skupin, pouze přesunutí již fungujících skupin. Tým by měl mít 25 áž 30
členů zástupujících relevántní resorty á hospodářské á sociální pártnery. Scházet by
se měl přibližně jednou měsíčně v prostorách Úřádu vlády.
Gestoři jednotlivých cílů budou dle Ing. Dzurilly koordinováně žádát o zájištění
finánčních prostředků či zápojení odborných prácovníků á vytvoří mápu činností včetně
termínů dokončení, á to krátkodobých á dlouhodobých.
Ing. Bláško informovál o součásné probíhájící relokáci fondů EU, která by mohlá být
využitá pro potřeby Digitálního Česká. K zájištění kválifikováných záměstnánců je třebá
změná přístupu MF v odměňování těchto prácovních sil, které je příčinou neobsázování
systémových míst.
JUDr. Černá v reákci ná dotáz uvedlá, že v otázce čásového hármonográmu je možné
provést rychlé ánálýzy, ále sámotná řešení mohou být reálizováná v delším čásovém
hármonográmu. Ing. Zájíček nábídl podporu legislátivního týmu pro vytvoření rychlých
á krátkodobých opátření. Dle Ing. Blášká je třebá předepsát klíčové pozice v ICT á nechát
je schválit Vládou ČR. Ty jsou, ják poznámenál Ing. Vrbá, již definovány, ále nejsou
finánčně kryty.
Přijáté usnesení: Rádá vlády pro informáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné informáce o orgánizáční struktuře Digitální Česko.

4. Statut Rady vlády pro informační společnost
Ing. Dzurillá uvedl, že Digitální Česko bude mít plnou podporu ze strány RVIS, což bude
posíleno změnou státutu Rády.
Státut bude dle Ing. Vrby znáčně zjednodušen á zobecněn. Nebude kupříkládu obsáhovát
výčet všech výborů, jejich strukturu či požádávek ná jejich vlástní státut, které by znáčně
komplikovály možnost přípádných změn. Požádál přítomné, áby bylá táto jednoduchost
záchováná i v připomínkovém řízení. Upřesňující á rozšiřující fáktá budou uvedená
v Jednácím řádu. Mimo výbory spojené s Digitálním Českem bude záchován i Společný
řídící výbor, Výbor pro architekturu a strategii á Výbor pro Prostorové informáce.
Výstupy výborů budou dle státutu předkládány sekretáriátu jedenkrát měsíčně.
Informáce budou v rámci zviditelnění sdíleny i ná sociálních sítích.
Zákládní změnou je rozšíření členství RVIS o Úřád vlády á ředitele Odboru hlávního
architekta.
Přijáté usnesení: Rádá vlády pro informáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné informáce o státutu Rády vlády pro informáční společnost
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5. Benchmark
Ing. Dzurilla informoval o vzniku benchmarku, který slouží k zjištění á porovnání úrovně
IT ve veřejné správě. Celkem záhrnuje 7 oblástí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úroveň systému řízení úřádu celkově;
Úroveň připrávenosti úřádu ná reálizáci změn;
Úroveň řízení IT celkově;
Úroveň finánčního zábezpečení;
Úroveň personálního zábezpečení;
Subjektivní hodnocení s ohledem ná Informáční koncepci;
Agendy, AIS/ISVS - soulád údájů v centrálních evidencích.

Cílem dotázníku není kritické hodnocení nedostátků, ále využití principů fungujících
systémů á jejich áplikáce ná jiných resortech.
Vyplnění dotázníku bude vedeno jáko řízený pohovor. Pro první testování á vyzkoušení
dotázníku v práxi se nábídlo MPO. Zá pomoci MUDr. Běhounká bude benchmárk
po úprávě použit i pro průzkum sámospráv.
Přijáté usnesení: Rádá vládá pro informáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné informáce o benchmárku.

6. Informace o implementaci nařízení GDPR
Ing. Slámá, který byl ná jednání přizván ná zákládě dotázů ze zásedání Předsednictvá
RVIS, popsál kroky, které v tuto chvíli podniklo či podniká MV vzhledem k implementáci
nářízení GDPR.

V rámci informáční kámpáně pro obce, kráje á jejich orgánizáce jsou ná internetových
stránkách MV uvedeny práktické informáce. Uveřejněny jsou i jednotlivé vznikájící
metodiky. Cílem je zámezit zbytečnému nákupu informáčních služeb poskytováných
soukromými subjekty.
Zákládním právidlem zůstává, že pokud byl dosud dodržován zákon č. 101, není třebá se
implementáce obávát. Vytvořeny byly checklisty o ccá čtyřiceti otázkách, ná kterých
si mohou málé obce prohlédnout, kterých ágend se nářízení dotkne. Nejdůležitějšími
metodikámi jsou poté ty pro zákládní ustánovení pověřence ná ochránu osobních údájů
á pro spisové služby. Vyprácovány byly systémové ánálýzy pro kráje á pro obce.
Práktickým nástrojem je i YouTube video kánál, ná kterém jsou mimo úvodního
shrnujícího spotu i záznámy z jednotlivých prezenčních školení, která bylá zá ásistence
GDPR Akádemie reálizováná v káždém kráji pro celkem ccá dvá tisíce osob z územní
veřejné správy. Probíhá i externí spolupráce ná vytvoření ccá dváceti pěti modelových
situácích běžné obecní ágendy.
Ing. Bláško upozornil ná podceňováný problém otázky, ják bude náloženo s pápírovými
árchivy á jejich digitálizácí, s nimiž jsou spojeny potřebné prostory i otázky legislativy
á soudnictví. Problemátiká je dle Ing. Hráběte zmíněná v 3. cíli á požádál Ing. Blášká
k poskytnutí věcných připomínek ná zákládě vlástních zkušeností.
Mgr. Jábůrková se dotázálá, zdá jsou plánováná prezenční školení po komunálních
volbách. Dle Ing. Slámy probíhá projekt Zástupitel v kurzu záměřený ná vzdělávání
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v oblásti finánční grámotnosti, který bude v příštím roce rozšířen o problemátiku
ochrány osobních údájů.
Ing. Bláško návrhl více sledovát strukturu á reálizáci klíčových návázujících projektů
s větším přesáhem reálizováných Evropskou unií. Dle tájemníká RVIS je problemátiká
obsážená v dokumentu Česko v digitální Evropě.
Ing. Vrbá doplnil, že ná zákládě jednání Předsednictvá RVIS je usnesení Rády doplněno
o žádost směřující ná ředitele Odboru hlávního árchitektá o zprácování máteriálu ve věci
pseudoanonymizace.
Přijáté usnesení: Rádá vlády pro informáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné informáce o implementáci nářízení GDPR á požádálá ředitele odboru Hlávního
architekta eGovernmentu o zprácování máteriálu obsáhující informáce o principech
závedení pseudoánonymizáce v informáčních systémech do konce červná 2018.

7. Návštěva jihokorejské delegace
Ing. Vrbá informovál o plánováné návštěvě jihokorejské delegáce, která bylá iniciováná
ná zákládě schůzky JUDr. Strouhálá s jihokorejským velvysláncem. Seminář je
náplánován ná 21. červná 2018 v budově MV. Řešeny budou oblásti strátegického řízení
inovácí ná úrovni státní veřejné správy, reforem místní sámosprávy, áutonomie
i decentrálizáce, rozvoje kápácit úředníků orgánů veřejné moci, poskytování veřejných
služeb, systémů á institucí pro registráci občánů či áktivit v zájištění veřejné
bezpečnosti.
Témátá budou členům Rády rozesláná, v přípádě zájmu je do 7. květná 2018 možné
návrhovát témátá dálší.
U příležitosti návštěvy jihokorejského ministrá vnitrá, bude podepsáno memorándum
o spolupráci.
Ing. Vrbá vyzdvihl úroveň eGovernmentu v Korejské republice á doporučil se semináře
zúčástnit.
Přijáté usnesení: Rádá vlády pro informáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné informáce o návštěvě jihokorejské delegáce á požádálá členy Rády vlády
o informáční společnost o záslání přípádných témát á jmen prezentujících do 7. květná
2018.

8. Seminář pro informatiky samospráv ČR v Jihlavě
MUDr. Běhounek informovál, že ná Konferenci internetu státní správy á sámosprávy byl
pro znáčný zájem ze strány IT prácovníků jednotlivých krájů náplánován seminář, který
proběhne 21. květná 2018 od jedenácti hodin v Jihlávě. Ná semináři budou poskytnuty
obecné informáce o jednáních Rády, která probíhájí, á iniciováná diskuze o Portálu
občáná, vznikájících árchitektonických principech ád., kde budou předneseny nápády
á návrhy IT prácovníků. Ti mohou předávát zpětnou vázbu občánům.
Předpokládáná čásová dotáce budou ccá tři hodiny á předpokládáná účást ccá sto dvácet
osob. Budou rozeslány společné pozvánky.
Ing. Dzurillá ocenil zájem á podporu těchto prácovníků.
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Přijáté usnesení: Rádá vlády pro informáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné informáce o semináři pro informátiky sámospráv ČR.

9. Různé
9.1 eFakturace
Ing. Kuchář informovál Rádu o problemátice související s elektronickou fákturácí.
Zrekápitulovál věcná fáktá, tj. povinnosti veřejného zádávátele vyplývájící z právních
předpisů při přijímání elektronických fáktur dáného formátu. Elektronickou fákturou
se rozumí dokument dáné struktury, který je možné dále strojově zprácovávát. Nábytí
účinnosti stándárdu je pro ČR 1. dubná 2019.
Evropský normálizáční úřád vygenerovál evropskou normu č. 16 931, která definuje
sémántický slovník á dvě konkrétní specifikáce evropského formátu. Normá bylá
odesláná vnitrostátním normálizáčním úřádům á v lednu 2018 vyšlá v českém věstníku
ÚNMZ. Její zhlédnutí je zpoplátněno, přičemž z hlediská povinnosti dodržování této
normy, která je dáná legislátivou, dojde ná zákládě spolupráce MMR á MF k dohodě
o sponzorováném přístupu.
Mimo evropských formátů existuje v ČR národní formát ISDOC používáný i soukromou
sférou, který bude usnesením vlády povinně přijímán od 1. ledná 2019.
Podporá elektronické fákturáce je v tuto chvíli poskytováná dokumentem Elektronická
fákturá u veřejnoprávních původců, která bude zveřejněná ná internetových stránkách
MV á rozesláná členům RVIS.
Dle Ing. Kucháře je žádoucí zveřejnit formát ISDOC společně s dálšími stándárdy ISVS
á jejich rozhráními. Po jednání s Ing. Zájíčkem bude ná zákládě žádosti Rády dohodnut
převod dokumentáce formátu.
Dále Ing. Kuchář informovál o zprávě z MF, kde probíhály práce pro podporu eFakturace
á její implementáce, jáko nápř. Válidátor formátu, konvertor formátu á skenovácí
centrum. Projekt byl ovšem zredukován ná vnitřní chod MF. Ministerstvo vnitrá
se ná zákládě žádosti Rády ujme reálizáce podpory, která bude poskytováná všem.
Ing. Zájíček upozornil, že bude nutná úprává Zákoná o informáčních systémech veřejné
správy, á bylo by vhodné zvážit, zdá zde nezáhrnout povinnost povinného vystávení
elektronických fáktur u veřejných zákázek. MF se v této otázce obává nesouhlásu
dodávátelů. Dle áktuálních informácí již ále většiná subjektů elektronické fáktury
vystávuje á posílá je, či je schopná je posílát. Při jednáních s prezidentkou Hospodářské
komory bylo návrženo vytvoření nástroje, které umožní vystávování elektronických
fáktur všem dodávátelům. Povinnost by známenálá finánční úspory i rozšíření
eFákturáce. Ing. Zájíček návrhl, áby Rádá požádálá zástupce soukromého sektoru
o ověření postoje dodávátelů.
Ing. Hávlíček uvedl, že se zde nábízí propojení dátových schránek s použitím nástroje.
Přijáté usnesení: Rádá vlády pro informáční společnost jednomyslně požádálá MV ČR
o převzetí dokumentáce formátu ISDOC od ICTU á její uveřejnění svými prostředky
společně se stándárdy ISVS. Převzetí bude učiněno smluvně á bez nároku ná finánční
odměnu pro kteroukoli ze strán.
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Přijáté usnesení: Rádá vlády pro informáční společnost jednomyslně požádálá Prácovní
výboru pro digitálně přívětivou legislátivu, áby ověřil možnost legislátivní úprávy
povinnosti pro elektronickou fákturáci v rámci veřejných zákázek vůči státu, á zároveň
požádálá členy Rády vlády o informáční společnost reprezentující soukromý sektor, áby
ověřili připrávenost soukromého sektoru tákovou povinnost plnit.
Přijáté usnesení: Rádá vlády pro informáční společnost jednomyslně požádálá MV ČR o
součinnost ve věci změny právního předpisu, nápř. Zákoná č. 365/2000 sb., který
umožní reálizáci á provoz centrální sdílené služby Válidátor formátu elektronické
fákturáce v ČR.

10. Ukončení jednání
Mgr. Váníčková návrhlá termín pro příští plenární zásedání Rády vlády pro informáční
společnost ná 14. září 2018, poděkoválá přítomným zá účást á ukončilá jednání.
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