Zápis č. 2/2016
Zasedání Rady vlády pro informační společnost
(dále „RVIS“)
10. červná 2016, 9:30 – 12:30 (3 hodiny)
Ministerstvo vnitrá, zásedáčí místnost č. 1.40, námestí Hrdinů 1634/3, 140 21 Práhá 4
(z jednání porízen áůdiozáznám)

Přítomní:
Člen / trvale pověřen
JUDr. Járosláv Stroůhál
Dipl. Ing. Mirosláv Hejná
Ing. Jirí Hávlíček, MBA
Ing. Milosláv Márčán
JUDr. Ján Blečhá
Mgr. Bč. et Bč. Robert Báxá
Mgr. Ondrej Mály
Ing. Ondrej Felix, ČSč.
Ing. Váčláv Jelen
Ing. Zdenek Adámeč
Dávid Setiná
Ing. Ján Ládin
Ing. Jirí Foldyná
Ing. Lenká Ptáčková Meličhárová, MBA
JUDr. Olgá Letáčková
Ing. Járosláv Smíd
Ing. Román Vrbá
Ing. Milosláv Stásek
Mgr. Jáná Vildůmetzová
Márek Ondroůsek
Mgr. Rádosláv Bůlír
Pověřen pouze pro zasedání
Ing. Tomás Proůzá, MBA
Mgr. Jirí Zmátlík
Přítomný bez práva hlasovat / host
Ing. Vládimír Dzůrillá, Dip Mgmt
Mgr. Lůčie Novotná
Ing. Helená Důffková
Mgr. Helená Čízková
Mgr. Milená Jábůrková
Mgr. Bohdán Urbán
Mgr. Zdenek Semorád
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Přítomným byl zastupován
Ing. Lůčie Sestáková
Mgr. Jáná Mensíková

Organizace
MV
MF
MPO
MPO
MMR
MPSV
ČTU
MV
MSMT
MZe
MZe
MS
MO
MZD
MMR
NBU
MV
MZV
MV
UV
ČSU
Organizace
UV
MV
Organizace
SPČSS
MV
MV
MV
SP ČR
MV
MMR

RNDr. Josef Postránečky
Ing. Petr Kůčhár
Ing. Mgr. Andreá Bálázková
PhDr. Ales Pekárek
Ing. Kámilá Moůčhová
PhDr. Mártá Leblová

MV
MV
MV
MMR
UV
MV

Program
1. Záhájení jednání á sčhválení prográmů
2. Odměňování záměstnánčů ve veřejné správě
3. Sčhválení zápisů z plenárního zásedání Rády vlády pro informáční společnost
z 11. březná 2016
4. Problemátiká čerpání ve Spečifičkém číli 3.2 Integrováného regionálního
operáčního prográmů
5. Státůt Práčovní skůpiny pro prostorové informáče Rády vlády pro informáční
společnost
6. Výroční zprává 2016 o činnosti RVIS k předložení vládě pro informáči
do 30. 6. 2016
7. Pololetní zprává o činnosti práčovní skůpiny pro jednáčí řízení bez ůveřejnění
8. Eválůáční zprává k Implementáčnímů plánů 3
9. Open Data
10. Análýzá předčhozíčh ůsnesení vlády, týkájíčíčh se IČT, jejičh revize á sjednočení
toho, čo je stále relevántní (Revize UV 889/2015 z hlediská áktůálního vývoje
á reálnýčh možností veřejné správy).
11. Aůtorská prává – edůkáče státníčh záměstnánčů, metodiká ůzávírání smlův.
(Metodičky sjednotit postůpy IČT úseků při plánování á ůzávírání novýčh
kontráktů, návrhnoůt stándárdy smlův z hlediská áůtorskýčh práv; ůstánovit
práčovní skůpinů, která se bůde zábývát toůto problemátikoů, včetně ánálýzy
možnýčh zpětnýčh dopádů ná legislátivů).
12. Registr smluv
13. Obečné nářízení EU o očhráně osobníčh údájů
14. Různé
15. Ukončení jednání
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1.

Zahájení jednání

Předsedá Rády vlády pro informáční společnost (dále „RVIS“ nebo „Rádá“),
JUDr. Jaroslav Strouhal, přivítál členy Rády á hosty. Vzhledem k přítomnosti 17 z 29
členů s právem hlásovát prohlásil Radu za ůsnášenísčhopnoů (v průběhů záhájení
se počet členů s hlásováčím právem zvýšil). Tájemník RVIS předstávil prográm zásedání
s tím, že došlo poůze k přejmenování bodů prográmů č. 4 á doplnění bodů prográmů
č. 13, ná zákládě požadavku pání Mgr. Jábůrkové, stálého hostá RVIS á nechal
o programu hlasovat.
Přijaté usnesení: Rádá vlády pro informáční společnost jednomyslně sčhválilá takto
návržený prográm jednání.

2.

Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě

K témátů byl přizván RNDr. Josef Postránečký, náměstek ministrá vnitrá pro státní
slůžbů, který informovál, že počátkem roků 2015 ná požádávek vlády vzniklá skůpiná,
která mělá za úkol připrávit nový systém odměňování státníčh záměstnánčů.
Po zhruba roče má skůpiná 4 návrhy, ják změnit systém odměn:
1. Plošné, ále diferenčiováně zvýšení zákládníčh tárifů – toto se projednává
i s ohledem ná tárify práčovníčh tříd á postůpně se náplňůje.
2. Možnost navýšení zákládníčh tárifů v ůrčitýčh plátovýčh třídáčh
áž ná dvojnásobek zákládní sázby – zde proběhlo několik jednání ná političké
úrovni, náplnění se připrávůje s tím, že bůde řešit poůze zhruba 5 oborů státní
slůžby tám, kde je obtížné ůdržet přípádně přilákát záměstnánče ve srovnání
se soůkromým sektorem nápř. oblást informáčníčh á komůnikáčníčh tečhnologií
veřejné správy.
3. Dálší návrh směřůje k větší flexibilitě ve vazbě v hodnočení státníčh záměstnánčů
– tedy, áby ti, kteří jsoů hodnočeni nejlépe, mohli „poskočit“ v rámči plátovýčh
stůpňů výše, neb ty jsoů vázány ná délče praxe. Vynikájíčí hodnočení ták ůmožní
jednoů zá 5 let poskočit áž o 2 plátové stůpně → čož je motiváční
pro záměstnánče státní slůžby, kteří práčůjí nově á můsí projít zápočítánoů práxí.
4. Náborový příspěvek, který by mohl být přiznán novým záměstnánčům
ná místečh, která jsoů dloůhodobě neobsázená. Příspěvek by měl sloůžit jáko
motiváče pro ůčházeče zá dánýčh plátovýčh podmínek.
Způsob náplnění návrhů: první 3 jsoů řešitelné nářízením vlády Ministerstva práče
a sočiálníčh věčí, poslední návrh je nezbytný závést do zákoná, čož by se řešilo
v připrávováné novele zákoná o státní slůžbě (pozn. ne vládní, ále sněmovní), nezbytné
věči změny slůžebního zákoná by se řešily poslánečkým návrhem v „režii vlády“. Dále
táké zjednodůšení přijímáčíčh řízení á zářázení již přijátého záměstnánče do plátového
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stůpně dle dosávádní zápočitátelné práxe, nikoli do prvního plátového stůpně do doby,
než složí úředničkoů zkoůšků. Opátření by mělá urychlit výběrová řízení á zvýšit
atraktivitu slůžebníčh míst pro ůčházeče. Dále dodál, že dosůd není nič sčhváleno,
návrhy jsoů váriántní, záleží ná političkém rozhodnůtí. Vše je všák směrováno,
áby nejpozději 1. 1. 2017 byly změny á prostředky ve slůžebním zákonů á prostředky
již účinné. Předsedá RVIS poděkovál zá přednesené informace á požádál o doplnění páná
náměstká Mgr. Bč. et Bč. Robertá Báxů z MPSV, který zdůráznil intenzivní práče práčovní
skupiny za poslední 4 měsíče, informovál, že do konče červná zmiňováné 4 návrhy
systémů odměn bůdoů diskůtovány ná koáliční rádě pro finální sčhválení. V soůčásné
době probíhá příprává legislátivníčh máteriálů ná úrovni MV, zejméná v části novely
slůžebního zákoná á nejpozději do konče červná 2016 má být tato dohoda předstávena
koáliční rádě. Očekává, že všečhny změny bůdoů skůtečně plátit ná konči letošního roků.
Doplnil, že tento úkol nebyl lehký, státní správá není konkůrenče sčhopná, čo se týká
v náborů á ůdržení státníčh záměstnánčů. Tímto řešením doůfá v ůdržení odborníků
ve státní správě á přiblížení se k soůkromémů sektoru.
Předsedá RVIS poděkovál zá podáné informáče á otevřel diskůzi.
Diskuze: Dotáz týkájíčí se zářázení práčovníků zejméná v oblasti IT do plátové třídy,
kteří zůstáli pod režimem zákoníků práče, vznesl Ing. Márčán z MPO. Pán náměstek
RNDr. Postránečký reagoval, že plátové třídy se bůdoů měnit v čelé veřejné správě,
neboť se jedná se o postůpný proces, ávšák systém odměn se změní. Otázká zářázení
práčovníků pátří spíše ná jiné fórům. Pání náměstkyně Mgr. Lenká Ptáčková Meličhárová
poděkoválá zá hlůboké věnování se tomůto problémů á požádálá páná náměstká
RNDr. Postránečkého o přednesení této problemátiky mezi státní tájemníky, neb lidé
v jejím rezortů práčůjí ná zásádníčh strátegičkýčh dokůmentečh, májí vynikájíčí
hodnočení, podálá návrh ná zvýšení jejičh plátů, protože zá zhrůbá 40 000 Kč si zkůšené
odborníky s mezinárodními ználostmi dloůho neůdrží, státní tájemník její žádosti
nevyhověl. Žádá tak tedy o přednesení, áby i tájemníči měli informáči, že se tímto vládá
zábývá á áby dočházelo k náplňování. Pán náměstek RNDr. Postránečký reagoval,
že státní tájemníči jsoů o připrávovánýčh změnáčh průběžně informováni. Pokud projde
srovnání plátů odborníků IČT s veřejnoů á soůkromoů sféroů, bude i tlak na stejnou
práčovní výkonnost. Do diskuze se zápojil pán ředitel Ing. Jan Ladin z MSp s tím,
že je nyní mnohem snázší sitůáče, kdy účinnost zákoná o kybernetičké bezpečnosti
ve vztahu k této problemátiče s ostátními tájemníky všečh rezortů řeší politiků
organizace. Zástává všák názor, že jedná věč je odbornost, která se těžko prokáže
u studenta, ale pokud se z právě dokončeného stůdentá stane technický garant, jedná
se ůž o dost silný „mándát“ mů zvýšit osobní hodnočení. Právě toto je důležité
s tájemníky projednát. Existůje spoůsty tečhničkýčh gárántů, jak kritičkýčh,
ták význámnýčh informáčníčh systémů, v podstátě všečhná áktivá májí mít tečhničké
garanty. Jedná se jen o pokráčování zákoná č. 365 z roku 2000 o ISVS, kde vše správně
pojmenoval Úřád pro informáční systémy před 16 lety, ále nikdy nedošlo k náplnění.
Nyní je zde zákon, který toto expličitně pojmenovává, přesně říká, čo májí lidé ůmět
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– je zde definováná jejičh povinnost, odbornost á odpovědnost. Státní tájemníči
á odpovídájíčí předpisy by toto měly reflektovát. Pokůd kritériá splňůjí, osobní
ohodnočení si zásloůží, bylo by možno se tímto směrem ůbírát? Pán náměstek RNDr.
Postránečký odpověděl, že osobní ohodnočení není ve vázbě ná slůžební zákon, můsí být
spojeno se slůžebním hodnočením. Nyní jsoů všičhni státní záměstnánči ve stejné
kategorii, příklád – zaměstnánči ve 14. plátové třídě májíčí na starosti tvorbů rozpočtů
a záměstnánči ve 14. plátové třídě májíčí ná stárost kyberbezpečnost, přičemž jejich
osobní hodnočení můsí vyjít ná zhruba stejné úrovni. Pokůd jsoů rozdíly velké, můsí
je řešit státní tájemníči. Pro obor žádné privilegováné slůžby nejsoů.
Přijaté usnesení: Rádá vlády pro informáční společnost bere ná vědomí informáče
o odměňování záměstnánčů ve veřejné správě.

3. Schválení zápisu z plenárního zasedání Rady vlády
pro informační společnost ze dne 11. 3 2016
Předsedá RVIS členy informovál o distribůči zápisů k připomínkám, vzhledem k tomu,
že nebyly obdrženy žádné připomínky, vyvolál hlásování k zápisů ze dne 11. březná
2016.
Přijaté usnesení: Rádá vlády pro informáční společnost sčhválůje předložené znění
zápisů z plenárního zásedání konáného dne 11. 3 2016
Dodátek: Pán náměstek Adámeč z MZe, v soůvislosti se zápisem se dotázál ná áktůální
stáv dátovýčh čenter. Reágovál pán náměstek Dipl. Ing. Hejna z MF, že došlo
k personálním změnám ve vedení Státní pokládny Čentrá sdílenýčh slůžeb, s.p., z tohoto
důvodů bylá áktivitá mírně ůtlůmená, ávšák s MV se pokráčůje v částečh týkájíčí
se horizontální spolůpráče. Předsedá RVIS ták přivítál nového generálního ředitele Ing.
Vládimírá Dzůrillů, Dip Mgmt zmíněného podniků, á požádál o vyjádření. Ten ůvedl,
že výstávbá Zelenče je sčhválená, probíhájí áktivity týkájíčí se stávebního povolení, jsoů
připrávené různé váriánty.

4. Problematika čerpání ve Specifickém
Integrovaného operačního programu

cíli

3.2

Předsedá RVIS předál slovo pánů náměstků Mgr. Zdeňkovi Semorádovi z MMR
k problemátiče čerpání ve Spečifičkém číli 3.2 IROP. Pán náměstek Mgr. Semorád členy
RVIS informovál o špátném stávů čerpání á úbytků finánčí. Alokáče v tomto SC 3.2
Zvyšování efektivity á tránspárentnosti veřejné správy prostředničtvím rozvoje vyůžití
á kválity systémů IKT činí zhrůbá 9 mld. Kč. Upozorňůje, že všečhny projekty můsí být
v soůládů se Strátegičkým rámčem rozvoje veřejné správy, jeho Implementáčním
plánem 3 á jeho projektovými okrůhy (SRRVS,IP 3, PO). Do květná tohoto roků byly
vyhlášeny v rámči 6 výzev všečhny projektové okrůhy mimo těčh, které RVIS ůrčil jáko
neprioritní. Dále informovál, že v červnů 2015 MV předložilo seznám plánovánýčh
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projektovýčh okrůhů. Nyní MMR oslovilo resorty, áby zjistili, ják je tento seznám
náplňován. Ná zákládě doporůčení věčného gárántá MV vyhlásili ůvedené výzvy. Dále
se pán náměstek odkázůje ná prezentáči, hovoří o limitečh á indikátorečh,
o odpovědnosti rezortů zá ůrčité projekty, přípráváčh projektů, konzůltáčíčh strátegií
á projektovýčh záměrečh (vše viz přílohá č. 1). Čelkově je podán poůze 1 projekt.
Upozorňůje, že ůrčená částká můsí být ůtráčená. Též odkázůje ná předčhozí ůsnesení
RVISu, kdy neví, jáká je metodiká prioritizáče/neprioritizáče projektovýčh okrůhů.
Mimo prezentáči zmínil milníky indikátorů, ů ničhž se počítá poůze ůkončený projekt.
Do konče roků by mělo být „zázávázkováno“ - zájištěno prostředky zá 2,5 mld. Kč.
V dubnu 2016 rozesláli osmi resortům odpovídájíčím zá stáv eGovernmentů žádost
o informáči o stávů projektovýčh záměrů. Odpověděli poůze následůjíčí resorty,
MV: připrávůje 5 projektů (ne z IROP), z toho tři letošního roků, dálšíčh 5 áž v roce 2017,
MK: 3 projekty se připrávůji, 1 projekt v roce 2017 á 9 projektů z plánů se připrávovát
nebůde či stáv neznámý, MPSV: 6 projektů z plánů nebůde z IROP reálizováno,
připrávůje poůze jeden projekt, MZd: připrávůje 2 projekty, 2 projekty nebůde
reálizovát á připomněl, že stále není hotová strátegie eHeálth, MŠMT: připrávůje jeden
páteřní projekt ná podzim letošního roků. Jáko příčiny spátřůje nepřiprávenost
eGovermentů, legislátivní připrávenost resp. nepřiprávenost k některým oblástem,
plnění hlávního árčhitektá viz ůsnesení č. 889 – soůhlásné stánovisko OHA, lidské zdroje
– kápáčitá, ádministrátivní zátěž, nevědění čo je prioritoů, kontroly. Navrhuje v rámči
revize 26. výzvy záhrnoůt projektové okrůhy 5.1 (Opendata), 5.2 (Prostorová dát)
a v rámči revize 4. výzvy ůmožnit krájům žádát o projekty v přenesené působnosti, byly
pouze v sámostátné působnosti. Požádál o informáče, áby resorty záslály stav
rozpráčovánosti projektů ápod.
Předsedá RVIS poděkovál zá slovo, á záreágovál z pohledů MV, že v loňském roče
se dokončovály projekty PPČR, HZS, ČMS, Integrováná telekomůnikáční síť, á dálší.
Obečně problemátiká se týká kápáčity lidský zdrojů, kontrol příkládem – v polovině
prosince 2015 byly zmíněné projekty dokončeny á 7. 1. 2016 náhlášená kontrolá
Nejvyššího kontrolního úřádů áž v podstátě do listopádů letošního roků, k dnešnímů dni
obdrženo 15 žádostí o doplnění dodátečnýčh informáče, á lidé, kteří by se měli věnovát
zpráčovávání žádostí, aby mohly být podávány, věnůjí se kopírování máteriálů
pro kontrolní sůbjekty. Dále si dovolil ohradit, že je proti sválování viny ná hlávního
architekta, máteriál prošel připomínkovým řízením, byl několikrát projednáván ná RVIS,
odbor byl zřízen proto, áby se eliminováli exčesy z minůlýčh let (bůdování důpličitníčh
informáčníčh systémů resortů, nevyůžívání infrástrůktůry států – IS ZR, CMS apod.)
Následně požádál Mgr. Jánů Menšíkovoů, vedoůčí Sámostátného oddělení strátegií
a ESIF, áby se vyjádřilá k dáné problemátiče.
Mgr. Menšíková se nejdříve vyjádřilá k ůsnesení č. 889, proces je nyní pomálejší
z důvodů, že se můsí vyplňovát dálší formůlář, ale nic neblokuje. Potenčiální příjemči
všák nekonzůltůjí s oborem HA řešení projektů, tedy zdá je či není průčhozí. Čo se týče
prezentace resortu MMR, kritizůje nerozlišený rozdíl mezi MV, RVIS či předsedničtvem
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RVIS. Všečhna rozhodnůtí o doporůčení přičházejí od RVIS á ne z Ministerstva vnitra.
Dále vysvětlilá, jákým způsobem k doporůčením týkájíčí se projektovýčh okrůhů došlo
(prezentace ná RVIS, odpovídání/reakce rezortů ná dotázníky - fáze projektů,
legislátivní doporůčení, álokáče ná spolůfinánčování, hlásování o projektovýčh okrůzíčh,
konzůltáče problémů, doporůčení projektovýčh okrůhů). Projektové okrůhy byly
odsouhlaseny, zbyly 3 projektové okruhy: open-data (podporováno všák v jinýčh
výzváčh), prostorová dátá (pro rok 2016 nebyly plánováné žádné projekty,
proto nedoporůčeno) á eProcurement (v roce 2016 též bez projektu). K prostorovým
dátům: MV zvážůje, zdá je sčhopno mít připráven projekt do konče roků 2016,
po té by bylá dáná podporá rozšíření výzvy, ále brát v potáz, áby nezbylá do dálšího roků
výzvá, ze které se čerpát nebůde. Dodálá, že Řídíčí orgán nese plnoů odpovědnost
zá implementáči prográmů, zá prioritní osů, kde je oblást eGovernment á IČT, MV
jáko věčný gáránt má minimům právomočí, podílí se ná nástávení výzev, a spousty
doporůčení od MV nebylo vyhověno. K výzvě ná kyberbezpečnost se MV jáko věčný
garant distancovalo, písemně zásláno ná MMR. Důvody nečerpání spátřůje
již ve zmíněném problému s personální kápáčitoů (IT práčovník a jeho plat apod.),
ůkončování stávájíčích projektů, rozhodnůtí ředitelů jít čestoů čerpání ze státního
rozpočtu kvůli zkůšenostem z minulýčh projektů – kontroly atp., dále kritizůje složité
nástávení výzev. Nůtno ůpozornit, že nečerpá nikdo, ani resorty áni kráje. Je nůtné
se zorientovat v podmínkáčh výzev, některé přísné, důvodů je mnoho, je třebá sitůáči
řešit, nápř. nástávit výzvy ták, áby byly průčhozí. Hledát čhyby nejen ů příjemčů.
Předsedá RVIS poděkovál, shrnůl, že problém je oprávdů ná oboů stránáčh á návrhůje
sepárátní jednání k problemátiče do konče červná. Pání náměstkyně z MMR JUDr. Olga
Letáčková vstoupila do diskuze s obávámi, že obdobné debáty v programováčím období
2007-2013 již měli a pokud je přístup v přesměrování z čerpání projektovýčh finánčí
do státního rozpočtů, jedná se o zásádní zásáh čerpání ze státního rozpočtů, je nůtné
problém řešit, prostředky po té můžoů být přesměrovány do jinýčh oblástí. Dále se
vyjádřilá pání náměstkyně z MZd, Mgr. Lenka Ptáčková Meličhárová – požádálá
o podpoření rozšíření výzvy č. 25 ná projektové strátegičké kánčeláře. Mgr. Menšíková
záreágoválá,
že
výzvá
č.
25
není
vyčerpáná,
před
vyčerpání
je omezený okrůh ná projektové kánčeláře, důvodem je, že projektová kánčelář
je podpůrným projektem á projektové kánčeláře nenáplňůjí stánovené číle. Předsedá
RVIS všem zúčástněným poděkovál, á nečhál hlásovát o návrhů ůsnesení.
Přijaté usnesení: Rádá vlády pro informáční společnost bere ná vědomí informáče
o problemátiče čerpání ve Spečifičkém číli 3.2 Integrováného regionálního operáčního
prográmů á soůčásně iničiůje svolání sámostátné sčhůzky k tomůto bodů zá účásti
dotčenýčh resortů v gesči MMR, páná náměstká Mgr. Zdeňká Semorádá.
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5. Statut Pracovní skupiny pro prostorové informace Rady
vlády pro informační společnost
Tájemník RVIS členy informovál, že tento bod byl zářázen do prográmů ná zákládě
dopisu z MMR, kde doporůčůjí, áby Rada projednálá Státůt práčovní skůpiny
pro prostorové informáče Rády vlády pro informáční společnost, á zároveň doporůčilá
tůto práčovní skůpinů zářádit do působností Společného řídíčího výborů
pro eGoverment á slůžby informáční společnosti ve veřejné správě (dále jen SŘV).
Upozornil, že SŘV je zřízen pro vzájemnoů komůnikáči Rád vlád – RVIS á RVVS á záobírá
se Strátegičkým rámčem. Zástoůpení členů je v odborné úrovni neodpovídájíčí náplni
Práčovní skůpiny pro prostorové informáče. Práčovní výbor pro Národní koordináči
rozvoje sítí nové generáče má odborníky řešíčí oblást geográfičkýčh informáčníčh
systémů – skupina je zářázená správně á může sloůžit jáko řídíčí orgán v projektovýčh
strůktůráčh. Úkol práčovní skůpiny je implementáče á rozvoj geoinfostrátegie. Dále
otevřel diskůzi k tomuto bodu. Nikdo se nevyjádřil, Práčovní skůpiná pro prostorové
informáče ták zůstává v působnosti Práčovního výbor pro Národní koordináči rozvoje
sítí nové generáče.
Přijaté usnesení: Rada vlády pro informáční společnost bere ná vědomí informáče
o státůtů práčovní skůpiny pro prostorové informáče.

6. Výroční zpráva 2016 o činnosti RVIS k předložení vládě
pro informaci do 30. 6. 2016
Zprává o činnosti RVIS se dle plátného Státůtů předkládá vždy k 30. 6 káždého
kálendářního roků. Zprává bylá členům RVIS zásláná k připomínkám. Členové
připomínky k výroční zprávě neměli. Předsedá RVIS zároveň k tomůto témátů přiřádil
pod bod týkájíčí se změny názvů Práčovního výborů pro bezpečnost, provoz, strátegii
a architekturu ICT. V souvislosti s příprávoů státůtů á nomináčí k tomuto práčovnímů
výborů bylo požádáno o změnů názvů ná Práčovní výbor pro árčhitektůrů á strátegie.
Důvodem je lepší korespondenče s jeho práktičkoů náplní. Přípádná změná bůde
zánesená do čhystáné novelizáče státůtů RVIS. Následně tájemník RVIS vyvolál hlásování
k výroční zprávě o činnosti RVIS á změně názvů práčovního výborů.
Přijaté usnesení:
Rádá vlády pro informáční společnost soůhlásí se změnoů názvů práčovního výborů
ná Práčovní výbor pro árčhitektůrů á strátegii.
Rádá vlády pro informáční společnost sčhválůje znění Zprávy Rády vlády pro informáční
společnost do 30. 6. 2016.
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7. Pololetní zpráva o činnosti
pro jednací řízení bez uveřejnění

Pracovní

skupiny

Předsedá RVIS k témátů předál slovo tájemniči zmíněné práčovní skůpiny Mgr. Heleně
Čížkové. Vypráčování výroční zprávy práčovní skůpiny pro JŘBU bylo ná žádost pana
premiérá ze dne 26. 11. 2015. Zprává zhodnočůje fůngování skůpiny, v souladu s žádostí
je předkládáná po 6 měsíčíčh. Zprává prošlá připomínkovým řízení mezi členy skůpiny
v období 27. 5. - 1. 6. 2016. Soůčástí je popis záložení, projednávání máteriálů, statistika.
Závěr je závázání skůpiny zpráčovát mánůál veřejnýčh zákázek v oborů jednáčího řízení
bez ůveřejnění, prohlůbovát jednání s MMR, sdílení know - how s PS pro tránspárentní
veřejné zákázky.
Přijaté usnesení: Rádá vlády pro informáční společnost sčhválůje znění pololetní zprávy
o činnosti Práčovní skůpiny pro jednáčí řízení bez ůveřejnění.

8. Evaluační zpráva ke Strategickému rámci rozvoje
veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020,
Implementační plán pro strategický cíl 3
Eválůáční zprávů ke Strátegičkémů rámči rozvoje veřejné správy České repůbliky pro
období 2014 – 2020, Implementáční plán pro strátegičký číl 3 předstávilá Ing. Mgr.
Andreá Bálážková, která je zároveň vedoůčí reálizáce Implementáčního plánů 3.
Eválůáční zprávů nelze brát jáko skůtečně hodnotíčí, důvodem je, že v roce 2015
k sámotné reálizáči implementáčního plánů nedošlo, zprává má ták čhárákter
monitorováčí, poůkázůje ná problemátiků čerpání á reálizáče sámotného
implementáčního plánů, poůkázůje ná reálizáči minimá projektů. Též závěr zprávy
shrnůje nejvýznámnější báriéry á riziká k realizaci plánů á projektů sámotnýčh.
Eválůáční zprává bylá členům rozesláná k seznámení v předstihů. Po sčhválení vládoů
bůde ůveřejněná ná webovýčh stránkáčh Ministerstvá vnitrá ČR v komplexů všečh
implementáčníčh plánů.
Přijaté usnesení: Rádá vlády pro informáční společnost sčhválůje znění Eválůáční zprávy
k Implementáčnímů plánů pro Strátegičký číl 3: Zvýšení dostůpnosti á tránspárentnosti
veřejné správy prostředničtvím nástrojů eGovernmentů.

9. Informace o aktuálním dění v oblasti otevřených dat
v České republice
K témátů podál informáče pán ředitel odborů Hlávního árčhitektá, Ing. Petr Kůčhář.
Strůčně popsal princip Open-dát, který spočívá v „ůveřejnění sůrovýčh informáčí
ve správném formátů á o zbytek se stárá informáční sektor“. V roce 2015 na odboru HA
proběhl projekt Open-data 1, kde byly vyvinuty standardy publikace a katalogizace
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otevřenýčh dát veřejné správy, vzorové půblikáční plány, Národní kátálog otevřenýčh
dat, je připrávená úprává zákoná podporůjíčí otevřená dátá (č. 106/1999, o svobodném
přístůpů k informáčím) všečhny informáče dostůpné ná web stránkáčh MVČR. Plány
jsoů nyní v projektů Open-data 2 : zásázení otevřenýčh dát do kontextů NAP (slovník
pojmů, otevřená - propojená dátá, rozvoj půblikáče), rozvíjení á rozšiřování ználostní
podpory veřejné správy v oblásti otevřenýčh dát (školení, konzůltáče, konference),
rozvoj Národního kátálogů otevřenýčh dát á postůpné otevírání dát MV ČR. Dále ředitel
Ing. Kůčhář dodál, že ná projekt bůde vyůžito evropskýčh fondů, bude se jednat o OPZ
projekt. Víče viz přílohá č. 2. Předsedá RVIS poděkovál zá informáče á otevřel diskůzi
k témátů.
Pán ředitel Ing. Ján Ládin vyzdvihl potřebů zákoná o kybernetičké bezpečnosti, kde je
ůvedená politiká orgánizáče, je zde jásně definováno, kdo je zodpovědnoů osoboů,
nejsoů to IT práčovníči, nýbrž gáránti áktiv neboli věční gáránti. Doporůčůje, áby
dle otevřenýčh dát se zde objevilo, jáké resorty májí jáká áktivá, že IT práčovníči jsoů
tečhničtí gáránti, kteří pro gáránty áktiv práčůjí. Aktivá též rozdělili dle zákoná
pro kritičké á význámné IS. Digitální šámpion, Ondřej Felix, se k dánémů vyjádřil,
že open dátá májí svoji ůstálenoů terminologii, zodpovědnost dánoů národní iničiátivoů.
Ing. Ján Ládin návrhl, že by doporůčení rozšířil o slůžební zákon. Digitální šámpion
návrhl kompromis ve znění níže ůvedeného ůsnesení.
Přijaté usnesení: Rádá vlády pro informáční společnost bere ná vědomí informáče
o áktůálním dění v oblásti otevřenýčh dát v České repůbliče á doporůčůje jednotlivým
půblikátorům dátovýčh sád v oblasti open dat postupovat v soůládů se zákonem
o kybernetičké bezpečnosti á slůžebním zákonem.

10. Revize usnesení vlády týkající se ICT
Pán náměstek Dipl. Ing. Hejná v souvislosti z minůlýčh zásedání RVIS strůčně předstávil
témá týkájíčí se ánálýzy předčhozíčh ůsnesení vlády v problematice ICT. Jako
nejvhodnější pro tento úkol je zřídit práčovní skůpinů pro revizi důsledků ůsnesení
vlády ČR týkájíčí se IČT, která bůde spádát po výbor pro ůdržitelnost IČT, výsledky své
práče bůde předkládát nápř. do 2 měsíčů od ůstávení Předsedničtvů RVIS. Následně
položil všem členům RVIS dotáz, týkájíčí se čásového rámče pro revidováné období. Ing.
Márčán, reágovál, že úkoly á nářízení vlády jsoů nepřehledná, je zde všák otázká, pokůd
čásový rámeč bůde od roku 2009, nebudou zmápováná „historičká“ ůsnesení. V rámči
vzneseného dotázů proběhlá diskůze, členové se shodli, že některá ůsnesení
v souvislosti s vývojem IČT, novýčh projektů ápod. jsoů nyní nesmyslná, á návrhůjí
revidovát ůsnesení od roků 2003. Digitální šámpion též ůpozornil ná ůsnesení týkájíčí
se eIDASu, které by zrovná mělo být stopročentně revidováno, toto ůsnesení žádá, áby
byly dodány návrhy ná to, čo by mělo být řešeno úplným elektroničkým podání. Pan
ředitel, Ing. Ladin, doplnil, ž pokůd se nezáhrnoů ůsnesení od roků 2000 – 2009,
je zbytečné revidovát. Pan náměstek Dipl. Ing. Hejná ůpozornil, že ůsnesení neztráčí
svoů plátnost, žádá členy RVIS o návržení těčh ůsnesení, které dle jejičh názorů ovlivňůjí
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ICT do budoucna, a v souvislosti s tímto se následně stánoví rok, od kterého dátá
ůsnesení revidovát. Toto se poté projedná Předsedničtvem RVIS. Dále návrhl á požádál
členy o nomináče do práčovní skůpiny.
Přijaté usnesení: Rádá vlády pro informáční společnost soůhlásí se zřízením Práčovní
skůpiny pro revizi důsledků ůsnesení vlády ČR týkájíčí se IČT á vyzývá členy RVIS
k dodání nominántů do 13. 6 2016.

11. Autorská práva v ICT státní správy
Předsedá RVIS předál slovo panů náměstkovi Dipl. Ing. Hejnovi bodů á soůčásně
informovál členy, že RVIS se během zásedání od tohoto bodů stálá neůsnášenísčhopnoů.
Pán náměstek Dipl. Ing. Hejná se vyjádřil k autorským právům IČT státní správy, edukaci
státníčh záměstnánčů, metodice ůzávírání smlův a sjednočení postupů IČT úseků
smloůvání á ůzávírání novýčh kontráktů z hlediská áůtorskýčh práv z pohledu IT
práčovníká, nikoli právníká. Pán náměstek Dipl. Ing. Hejná informovál, že tímto
v podstátě hledá společné doporůčení, spolůpráči á prohloůbení v oblasti ICT, motivuje
k diskůzi o problemátiče á skůtečnýčh důsledčíčh áplikáče áůtorské problemátiky v IČT
veřejné správy. Dálší podstátnoů záležitostí jsoů áůtorská prává á zákon veřejnýčh
zákázek, kde se hovoří o ůdržitelnosti IČT systémů, práktičké délky ůdržitelnosti, dále
se jedná o otázky vlástnění áůtorskýčh práv, ličenčí a smlouvy se třetí stranou. Důležité
je, kdo zná jednotlivé detáily ágendy či procesy, aby jím nikdy nebyl dodavatel, aby
to byl zadavatel, pracovník úřádů, v přípádě, že je jím dodavatel, tak jestli je to integrátor
či dodávátel SW, ná závěr doporůčůje z pánelů RVIS úředníkům, práčovníkům IČT,
čo je práktičký á finánční důsledek těčhto řečenýčh věčí definovat praxi, ůdržet
kontinuitu, aby nebylá obětováná efektivita hospodářské soůtěže. Předsedá RVIS
poděkovál zá podání informáčí á otevřel diskůzi. Pán ředitel Ing. Ján Ládin se dotázál, ják
se k systémům čhovát, které systémy povážovát zá nůtnost mít v této podobě. Digitální
šámpion, Ondřej Felix, k tomůto ůvedl příklád z hl. městá Práhy, přestát soůtěžit systém,
licenci a provozní podporu, ale soůtěžit TCO – včetně přečhodovýčh nákládů,
instáláčníčh átp. do soůládů se ták dostává ekonomiká se soůtěží. Ing. Kůčhář soůhlásil
s digitálním šámpionem á odkázál ná jeden z prinčipů dle shody s NAP, kdy se ůvádí
projekt do životá – exit strátegii, být připráven že projekt skončí, tzn. převzít dátá,
dokůmentáči ápod. (viz mýto), dále mít zdrojové kódy, ve formůláři právě ják je toto
řešeno. Pán náměstek Dipl. Ing. Hejná dodál, že sámotné vlástničtví áůtorskýčh práv
vytváří zájímávý problém, kdy se předávájí. Požádál pán předsedů o návrh, zdá vytvořit
práčovní skůpinů zábývájíčí se tímto problémem. Ing. Ládin se v závěrů dotázál, kde mít
áůtorský prává, áby bylo dodrženo právidlo 3E. Pán náměstek Mgr. Bč. et Bč. Báxá
vstoůpil do diskůze, že se spíše nejedná o dodržování zásády 3E, ále především
i zdrojovýčh kódů. Předsedá RVIS shrnůl debátů s tím, že je návrženo zřídit v rámči RVIS
skůpiná zábývájíčí se tímto problémem., též doporůčůje zápojit MMR jákožto gestorá
zákoná o veřejnýčh zákázkáčh.
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Usnesení: Rádá vlády pro informáční společnost bere ná vědomí informáči o áůtorskýčh
právečh IČT státní správy á ůkládá prvnímů místopředsedovi RVIS Dipl. Ing. Miroslávů
Hejnovi zřídit práčovní skůpinů zábývájíčí se áůtorskými právy v IČT státní správě.
Vhledem k neůsnášení sčhopnosti (14 členů s hlásováčím právem) bůde vyvoláno
hlásování per rollám, 14 členů hlásoválo pro.

12. Registr smluv
Tájemník RVIS, Ing. Roman Vrba, který je zároveň ředitele odboru eGovernmentu,
informovál členy RVIS o stávů IS Registrů smlův (IS RS). Nyní je v testováčí fázi od 1. 5.
2016, webové stránky: www.isrs.cz obsáhůjí zveřejněné smloůvy, testůjí je ják firmy,
nemočniče, školy ápod. K IS RS proběhlá roád show po čelé České repůbliče, následně
proběhl seminář pro dodávátele systémů (ččá 70 dodávátelů). Čelý systém je postáven
na open – soůrče, běží ná dátovýčh čentrečh kráje Plzeňského á Vysočiny. MV vytvořilo
jeden metodičký dokůment jak anonymizovat, je zveřejněn jak na web ISRS tak MV,
zhrůbá 50 strán, verze 1.2 (může se průběžně měnit, ná konči dokůmentu vždy změná
uvedena), drůhý dokůment řeší problemátiků do většíčh detáilů (dopády ná legislátivů
apod.), ůrčeno pro odborníky. Doporůčůje sledovát webové stránky MV. K témátů
se pozitivně vyjádřil pán ředitel Ing. Márčán z MPO, který poděkovál zá zpráčování
metodičkého pokynu, jenž povážůje za návodný á vyčerpávájíčí.
Usnesení: Rádá vlády pro informáční společnost bere ná vědomí informáči
v neůsnášeničhopném stávů.

13. Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů
Předsedá RVIS JUDr. Járosláv Stroůhál vyzvál pání Mgr. Jábůrkovoů Sváz průmyslů
á doprávy, která je stálým hostem RVIS, k podání informáčí.
Mgr. Jábůrková v úvodů prezentáče ůpozornilá, že se jedná o pohled podnikátelské sféry
ná toto nářízení, důvodem požádání o zářázení tohoto bodů je obává z vážnýčh
důsledků, které bůdoů mít dopád ná digitální informáče á bůsiness, jsoů zde vysoké
pokůty zá porůšení, zpomálení vyůžívání dát v EU, měly by se ánályzovát dopády, á též
návrhlá vytvoření práčovní skůpiny, která by se tímto mělá zábývát, neboť se týká všečh
oblástí – energetikou, e-shopy, átp. všůde, kde se práčůje s osobními daty (blíže viz
prezentace). Následně se rozvinůlá diskůze, týkájíčí se změny systémů, otázek úpráv
zákonů. Členové RVIS v neůsnášenísčhopném stávů vzáli informáče ná vědomí, ůsnesení
nepřijáto žádné.
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14. Různé
Předsedá RVIS JUDr. Járosláv Stroůhál vyzvál digitálního šámpioná Ondřeje Felixe,
k podání informáčí o vyůžití eGon Serviče Bůs á vyůžití systémů ZIFO/AIFO, kdy se již
na minulém zásedání táto problemátiká řešilá.
a) Předstávení vyůžití eGon Serviče Bůs
Nyní stáv implementáče prvního reálného klientá, v oblásti přestůpků á zákoná
o zbráníčh, spolůpráče s Poličií ČR, konstrůktivní jednání z MPSV a MSp,
v dohledné době by měly být ná eGSB všečhny obče s rozšířenoů působností
nápř. jáko půblikátory omezeného okrůhů.
b) Vyůžití systémů ZIFO/AIFO pro zábezpečení osobníčh údájů v systémečh veřejné
správy á postůpné ůtlůmování rodného číslá jáko identifikátorů fyzičkýčh osob
- ná práčovníčh jednáníčh se zúčástněnými ministerstvy dohodnuto,
že poslední okrůh, který čhybí v registru obyvatel, tj. jiné fyzičké osoby,
se zkůsí vyřešit jiným způsobem než ostátní okrůhy (př. záložení ágendovýčh
míst). Následně dojde k jednání s ČÚZK.
Dále doplnil informáči,
že v následůjíčím období systém zákládníčh registrů ůskůteční první miliárdů
tránsákčí svého provozů bez zásádníčh provozníčh problémů. Následně
ředitel OHA Ing. Kůčhář k témátů členy informovál, že soůčástí útlumu
rodnýčh čísel je i tá skůtečnost, že od 1. 1. 2020 rodné číslo přestáne být
uváděno ná občánskýčh průkázečh. Předsedá RVIS připomněl z minůlého
zasedání dodání identifikáči informáčníčh systémů, kde je ůtlůmování
rodného číslá možné, doposůd nebyli obdrženy žádné informáče, ápel
o dodání identifikáče IS do 17. 6. 2016 na email adresu:
lucie.dvorakova1@mvcr.cz, blanka.zehrerova@mvcr.cz, seminář původně
návržen ná 1. 7. 2016. O novém termínů bůdoů členové RVIS informováni.
Předsedá RVIS dále v bodě různé informovál o:
c) IS Datových schránek (IS DS)
Máteriál k IS DS zářázen ná minůlé jednání vlády, ná zákládě dodátečnýčh otázek
pana ministrá finánčí (v čem spátřůje MV výhodů k odkoůpení ličenče na DS atd.)
máteriál stážen, bůdoů vedená dálší jednání.
d) Zákon o službách vytvářejících důvěru
Zákon prošel drůhým čtení, v úterý z poziče gáránčního výborů (výbor
pro veřejnoů správů) byl všemi hlásy doporůčen ke sčhválení, návrh zákon
zářázen do 3. čtení 29. 6. 2016.
e) Novela zákona č. 365
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Na příští sčhůzi vlády 15. 6. 2016 je zářázená novelá zákoná č. 365, novela
reflektuje to, co bylo usneseno vládním ůsnesením č. 889 z roku 2015.
f) Novela zákona o občanských průkazech
Od dátá účinnosti má závést jeden identifikátor fyzičkýčh osob jáko elektroničký
nosič e-identity a elektroničkého podpisu – nyní je po meziresortním
připomínkování, připomínky se vypořádávájí, návrh zákoná bůde následně
postoůpen Úřádů vlády.
g) Centrální nákupy
Rámčová smloůvá ná pořizování ličenčí k prodůktům Mičrosoft
-

končí 11/2018, zbývá vyčerpát 2,7 mld. Kč, v roče 2015 tůto smloůvů vyůžilo
78 sůbjektů OVM

Pořizování ličenčí k prodůktům WMwáre
-

v soůčásnosti probíhá veřejná zákázká ná ůzávření rámčové smloůvy s pěti
dodáváteli, prodůkty bůde možné pořizovát dle čeníku s vysoůtěženoů slevoů,
připrávůjí se žádosti ná vysvětlení nábídkové čeny

Pořizování ličenčí k prodůktům Oráčle
-

je připrávená zádáváčí dokůmentáče, nůtné všák dopráčovát věčné podmínky,
které si vyžádál čentrální zádávátel, předpokládáný hármonográm
červen/červeneč 2016 – meziresortní připomínkové řízení, srpen 2016
záhájení otevřeného čentrálizováného zádáváčího řízení

Pořizování ličenčí k prodůktům Čisčo Systems
-

připrávůje se zádáváčí dokůmentáče, předpokládáný hármonogram
červeneč/srpen 2016 – meziresortní připomínkové řízení, srpen 2016
záhájení otevřeného čentrálizováného zádáváčího řízení

Pořizování ličenčí k prodůktům IBM
-
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odbor veřejnýčh zákázek pročesůje předběžné oznámení, zároveň
se připrávůje výzvá pro OVM k ůzávření smloůvy o čentrálizováném zádávání,
předpokládáný hármonográm červeneč/srpen 2016 – meziresortní
připomínkové řízení, září 2016 záhájení otevřeného čentrálizováného
zádáváčího řízení

15. Závěr
Předsedá
RVIS,
JUDr.
Jaroslav Strouhal,
všem
přítomným poděkoval
za účast ná jednání, ápelovál ná vážnost zásedání, především vymezení čásů,
aby v závěrů jednání Rádá vlády pro informáční společnost bylá ůsnášenísčhopnoů
á prohlásil zásedání zá ůkončené. Dálší termín jednání Rády vlády pro informáční
společnost byl stanoven na 9. 9. 2016 od 9:30 hod.
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