Zápis č. 3/2015
Zasedání Rady vlády pro informační společnost
(dále „RVIS“)

13. dubná 2015, 12:15 – 13:30 (1,25 hodiny)
Kongresove centrum Aldis, Eliscino nábreží 375, 500 02 Hrádec Králove, VIP sálonek 1
(Vlivem technickych problemu nebyl ž jednání porížen áudiožážnám)

Přítomní:
Člen / trvale pověřen
JUDr. Járosláv Strouhál
Mgr. Bohdán Urbán
Mgr. Jirí Zmátlík
Ing. Jirí Hávlícek, MBA,
Ing. Milosláv Márcán
Dipl. Ing. Mirosláv Hejná
Ing. Ondrej Felix, CSc.
Márek Ondrousek
Plk. Ing. Zdenek Rypár
Mgr. Bc. Robert Báxá
Ing. Josef Hávás, MBA
Mgr. Ondrej Mály
Ing. Járosláv Smíd
Ing. Zdenek Adámec
Plk. Mgr. Pável Osváld
Ing. Ján Ládin
Ing. Hánus Weisl
Mgr. Bohdán Urbán
Pověřen pouze pro zasedání
Ing. Ondrej Mátl, MPA, MSc.
JUDr. Vlástimil Fidler
Ing. Vládimír Bártl
RNDr. Blánká Fischerová
Ing. Miluse Tvržská
Ing. Tomás Kryl, PhD.
Ing. Václáv Jelen
Přítomný bez práva hlasovat / host
Mgr. Lucie Novotná
Ing. Niká Metžová
Verá Kovárová

Přítomným byl zastupován
Mgr. Jáná Vildumetžová
Ing. Kárlá Slechtová
Ing. Lukás Novotny
JUDr. Olgá Letácková
Ing. Pável Dvorák
Ing. Iván Hotek
JUDr. PhDr. Petr Mlsná, Ph.D.

Organizace
MV
MV
MV
MPO
MPO
MF
MV
UV
MO
MPSV
MD
CTU
NBU
MZe
PCR
MS
SPCSS
MV
Organizace
MV
MMR
MPO
MMR
UV
MZV
MSMT
Organizace
MV
MV
PSP CR
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Tomás Sťástny
Ing., Mgr. Dávid Slámá
Ing. Márie Kostruhová
Ales Pekárek
Ing. Rostisláv Mážál
Ivo Káplán

MPO
MV
MV
MMR
MMR
MV

Program
1. Záhájení jednání
2. Schválení programu
3. Informáce o žměně Státutu RVIS v návážnosti ná žáprácování připomínek v Návrhu
opátření žvyšujících efektivitu elektronických služeb veřejné správy á podpůrných ICT
služeb
4. Informáce o činnosti prácovní skupiny Rády vlády pro informáční společnost
pro jednácí řížení bež uveřejnění
5. Informáce o stávu á výsledcích prácovních výborů RVIS
6. Projednání prioritních okruhů MV
7. Informáce o stávu přípráv výžev ž prográmového období 2014+
8. Informáce MMR o postupu prácí ná úprávě usnesení vlády že dne
10. dubna 2013 č. 246 o žrušení usnesení vlády že dne 22. Únorá 2010 č. 158,
o opátřeních při žádávání veřejných žákážek, á uložení povinnosti v souvislosti
se žádáváním veřejných žákážek ná žákládě výjimek á výžnámných veřejných žákážek
9. Informace o EET – elektronické evidenci tržeb
10. Závěr
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Průběh jednání
1. Zahájení jednání
Náměstek ministrá vnitrá pro řížení sekce informáčních á komunikáčních technologií,
předsedá RVIS JUDr. Jaroslav Strouhal (dále „NMV“) přivítál přítomné á dále, vzhledem
k přítomnosti 25 z 27 členů s právem hlásovát, konstatoval Radu za usnášeníschopnou.

2. Schválení programu
NMV předstávil v krátkosti prográm žásedání (dle přílohy) á následně o něm nechál
hlasovat.
Přijáté usnesení: Rádá vlády pro informáční společnost jednomyslně schválilá návržený
prográm jednání.

3. Informace o změně Statutu RVIS v návaznosti na zapracování
připomínek v Návrhu opatření zvyšujících efektivitu elektronických
služeb veřejné správy a podpůrných ICT služeb
Tájemník rády uvedl, že došlo ke žměnám ve Státutu Rády v několiká bodech.
V článku 3 Složení Rady v odstavci 9, došlo ke žměně v důsledku plátnosti žákoná
č. 234/2014 Sb., o státní službě, jímž se ruší požice vrchních ředitelů á ministrové májí
nově možnost nechát se žástupovát nejen úředníkem, jež je ve služebním poměru,
ale i žástupcem jiné jimi žřižováné orgánižáční složky státu disponujícím mánážerskými
kompetencemi.
V článku 5 Předsednictvo Rady v odstavci1, byl rožšířen počet členů Předsednictvá
o žástupce Úřádu vlády páná Márká Ondroušká, žástupce Ministerstvá práce á sociálních
věcí Mgr. Bc. Robertá Báxu á o žástupce Ministerstvá žemědělství Ing. Zdeňká Adámce,
jež bude ná jednáních Předsednictvá náhrážovát místopředsedu vlády pro vědu, výžkum
a inovace MVDr. Pávlá Bělobrádká. Táto úprává vychážela z návrhu místopředsedy vlády
pro vědu, výžkum á inováce MVDr. Pávlá Bělobrádká á konkrétními důvody pro žměnu
jsou žejméná kompetence Ministerstvá žemědělství v oblásti ICT á součásně žnáčná
čásová vytíženost páná místopředsedy, respektive jeho ápárátu. Zářážení žástupců
Úřádu vlády á Ministerstvá práce á sociálních věcí pák vycháží že skutečnosti,
že se jedná o výžnáčné instituce v oblasti ICT.
Změna se dotkla i odstavce 3 článku 5, jež shrnuje nejžásádnější činnosti
a kompetence Předsednictvá. Úprává žohledňuje novou kompetenci Rady v oblasti ICT
žákážek předkládáných ve formě JŘBU.
Poslední žměnou je v článku 9 – Společná ustanovení o výborech rady a pracovních
skupinách Rady v odstavci 2 úprává žohledňující rožsáh činností prácovních výborů
a řídícího výboru á žpřesňuje proceduru pro jmenování jejich členů.
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Státut byl, ve své áktuáližováné podobě, schválen Předsednictvem Rády
a je tak připráven k předložení Vládě, kde by měl být schválen, přesné dátum předložení
žátím není žnámo. Společně se Státutem bude Vládě předložená ná vědomí
á ke schválení finální verže Návrhu opátření žvyšujících efektivitu elektronických služeb
veřejné správy á podpůrných ICT služeb, jež bylá áktuáližováná ná žákládě připomínek
vžnesených členy této Rády á následně schválená jejím Předsednictvem. Máteriál
je připráven ná speciální jednání vlády k ICT.

Přijáté usnesení: RVIS bere tuto informaci ná vědomí.

4. Informace o činnosti pracovní skupiny Rady vlády pro informační
společnost pro jednací řízení bez uveřejnění
Tájemník, Mgr. Bohdán Urbán, (dále „tájemník“) v dálším bodě jednání informovál
o činnosti prácovní skupiny Rády vlády pro informáční společnost pro jednácí řížení
bež uveřejnění, která projednává žákážky vypsáné dle § 23 žákoná č. 137/2006 Sb.,
o veřejných žákážkách. Skupina žáčálá prácovát 22. ledná 2015 á od té doby se scháží
v týdenních interválech, pokud není setkání operátivně žrušeno v důsledku ábsence
máteriálů k projednání. Doposud bylo projednáno deset veřejných žákážek
předložených v režimu jednácího řížení bež uveřejnění, jež všechny byly skupinou
á následně i Předsednictvem Rády doporučeny vládě ke vžetí ná vědomí. Hlávním
smyslem existence prácovní skupiny je kromě výrážného urychlení procesu
projednávání těchto žákážek vládou i snáhá postupně snižovát množství žákážek
vypisováném v režimu jednácího řížení bež uveřejnění á to formou doporučení
předkládáteli, ják postupovát při dálší žákážce ták, áby nebylo nutné ji vypisovát v tomto
režimu.
Skupiná původně čítálá 12 členů včetně tájemnice bež hlásovácího prává. Postupně
všák projevily žájem o členství ve skupině kromě Ministerstvá vnitrá, žemědělství,
fináncí á Úřádu vládu i dálší resorty, konkrétně Ministerstvo práce á sociálních věcí
a nejnověji i Ministerstvo obrány. Tyto žměny byly žáprácovány do Státutu prácovní
skupiny á jeho áktuální verže bylá schválená Předsednictvem Rády.

Přijáté usnesení: RVIS bere ná vědomí informáci o činnosti prácovní skupiny Rády vlády
pro informáční společnost pro jednácí řížení bež uveřejnění.

5. Informace o stavu a výsledcích pracovních výborů RVIS
NMV informovál o činnosti prácovních výborů Rády. Zátím druhé setkání jejich
předsedů proběhlo ve středu 1. dubná 2015, kde byly přítomným předsedům předány
jmenovácí dekrety. Součásně žážnělá informáce, že předsedou Společného řídícího
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výboru pro eGovernment bude prožátím ředitel odboru hlávního árchitektá Ing. Petr
Kuchář, ovšem nejpožději do příštího žásedání Rády, které se bude konát 19. červná,
bude nahrazen v této roli Mgr. Bohdánem Urbánem, ředitelem odboru eGovernmentu,
do jehož gesce tento výbor spádá věcně více. Ing. Kuchář nicméně předsedá výboru
pro bežpečnost, provoz, strátegii á árchitekturu ICT, dále Ing. Miroslav Hejna
z Ministerstvá fináncí předsedá výboru pro udržitelnost provožu ICT á nákup žboží
a služeb v oblásti ICT á nákonec Ing. Vilém Veselý ž Ministerstvá průmyslu á obchodu
je předsedou výboru pro Digitální agendu.
Co se týká nominácí ostátních členů prácovních výborů, společný řídící výbor
již předložil sežnám nominántů á již se i několikrát sešel. Výbor pro Digitální ágendu
se sešel žátím jednou, nicméně setkání proběhlo v přespříliš hojném počtu á sámotný
výbor bude nákonec čítát deset, máximálně dvácet členů (stejně jáko ostátní výbory,
áby přílišným počtem členů nebylá ohrožená jejich ákceschopnost). Vžhledem k fáktu,
že nomináce nejsou kompletní, vyžvál NMV všechny přítomné, áby žvážili přípádné dálší
nominace za své resorty a žásláli je ná sekretáriát RVIS do příštího žásedání
Předsednictvá, jež se bude konát v pátek 17. dubná 2015. Nominace budou vyhodnoceny
a finální sežnámy budou sámožřejmě poskytnuty ihned k dispozici.

Přijáté usnesení: RVIS bere tuto informáci ná vědomí.

6. Projednání prioritních okruhů MV
Ná žádost NMV podál áktuální informáce k projektovým okruhům Ing. Ondřej Felix, CSc.,
žástupce odboru hlávního árchitektá, ná žákládě předložených dokumentů.
Ing. Adámec položil otážku ohledně personálního žájištění činnosti odboru hlávního
architekta a byl Ing. Felixem ujištěn, že by odboru hlávního árchitektá mělo být
přislíbeno ccá 8 systemižováných míst, které budou co nejrychleji á kválifikováně
obsáženy. Ing. Hejná by do projednáváného máteriálu: Tábulká vážeb hlávních áktivit
Implementáčního plánu pro strátegický cíl 3 (specifického cíle 3.1 Dobudování
funkčního rámce eGovernmentu) doplnil do bodu č. 6. Dobudování infrástruktury
úložišť informáčních á komunikáčních systémů veřejné správy á eGovernmentu MF
jáko gestorá spoluodpovědného žá plnění dáného bodu á vžnesl návrh ná doplnění bodu
č. 9 o dálší konkrétní gestory. Ing. Šmíd nevžnesl žádné připomínky žá oblást
kybernetické bežpečnosti, pouze doporučil sjednotit užívání žkrátek ICT á IKT VS
v celém dokumentu.
NMV předesílá, že projednáný máteriál k projektovým okruhům půjde nejprve
do mežiresortního řížení, resp. bude připomínkováno v rámci RVIS á do 31. července
2015 by měl být předložen vládě. Při tákovém průběhu by první výžvy mohly být
uskutečněny v srpnu 2015.
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Přijáté usnesení: RVIS předložené informáce k projektovým okruhům ná vědomí.

7. Informace o stavu příprav výzev z programového období 2014+
Dálším bodem jednání byly informáce o stávu přípráv výžev z prográmového období
2014+, kde NMV předál slovo žástupci ž Ministerstvá pro místní rozvoj, panu
Ing. Rostislavu Mazalovi.
Ing. Mážál předstávil žá pomoci prežentáce v krátkosti integrováný regionální operáční
program žejméná pak v rámci osy 3: specifický cíl 3.2: Zvyšování efektivity
á tránspárentnosti veřejné správy prostřednictvím rožvoje á využití kválity systémů IKT.
V rámci SC 3.2: eGovernment se předpokládá s álokácí 10,6 mld. Kč, které by měly být
využity nápř. ná elektronižáci ágend nápř. eCulture, eHeálth, eJustice, eProcurement;
modernižáci informáčních á komunikáčních systémů či bežpečné sdílení dát
(kybernetická bežpečnost).
Následná rožprává se týkálá komplikováného systému kontrol.
Přijáté usnesení: RVIS bere informáci ná vědomí.

8. Informace MMR o postupu prací na úpravě usnesení vlády ze dne
10. dubna 2013 č. 246 o zrušení usnesení vlády ze dne 22. února 2010
č. 158, o opatřeních při zadávání veřejných zakázek, a uložení
povinnosti v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na základě
výjimek a významných veřejných zakázek
NMV stručně předstávil usnesení Vlády č. 246 ž 10. dubna 2013 o zrušení usnesení vlády
ze dne 22. únorá 2010 č. 158, o opátřeních při žádávání veřejných žákážek, á uložení
povinností v souvislosti se žádáváním veřejných žákážek ná žákládě výjimek
á výžnámných veřejných žákážek (dále „usnesení č. 246“) á vyžvál žástupce Ministerstvá
pro místní rožvoj, JUDr. Mgr. Vlástimil Fidlerá o podání áktuální informáce o stávájící
podobě prací ná úprávě tohoto usnesení.
Zástupce Ministerstvá pro místní rozvoj informovál, že většiná uplátněných připomínek
v rámci mežiresortního řížení bylá vypořádáná, nicméně žbývá vypořádát připomínku
k rožsáhu činností prácovní skupiny pro JŘBÚ (rožpor, ždá bude táto PS projednávát
všechny nádlimitní žákážky v oblasti ICT). Dále žbývá vymežit výžnám pojmu „ICT
žákážká“
NMV informovál, že v přípádě nevypořádání připomínky MV týkájící se právě rožsáhu
činností prácovní skupiny pro JŘBÚ bude máteriál ná Vládu předložen s rožporem. Dále
NMV připomněl, že by přijetí výše uvedeného usnesení žnámenálo podstátné rožšíření
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prácovní skupiny á plné soustředění činností jejich členů použe ná projednávání ICT
žákážek v rámci prácovní skupiny.
Přijáté usnesení: RVIS bere ná vědomí informáci žástupců Ministerstvá pro místní rožvoj
o stávu novely usnesení vlády že dne 10. dubná 2013 č. 246.

9. Informace o EET – elektronické evidenci tržeb
Předsedá Rády vlády pro informáční společnost požádál žástupce Ministerstvá fináncí
Ing. Miroslava Hejnu o krátké shrnutí projektu Elektronická evidence tržeb („dále EET“).
Zástupce Ministerstvá fináncí předstávil hlávní cíle projektu EET, tj. nárovnání
podnikátelského prostředí v České republice prostřednictvím elimináce nekálé
konkurenční výhody subjektů (tžv. šedé ekonomiky: krácení dáňové povinnosti,
nevykážování plné výše tržeb áj.). V rámci EET budou veškeré hotovostní tržby
(žá hotovostní tržby se povážují i plátby plátebními kártámi, poukážkámi á obdobnými
prostředky) žá prodej žboží á služeb podléhát elektronické evidenci. Zástupce MF žmínil
tžv. „účtenkovou loterii“, pro kterou bude možné využít doklád á jeho kontrolu bude
moci přes internet provést i žákážník.
Zástupce Ministerstvá fináncí nástínil
hármonográm spouštění provozu EET - 6 měsíců před spuštěním ostrého provožu IS
EET bude žájištěn PlayGround – integráční prostředí pro testování výrobců pokládních
systémů, včetně technické podpory, 3 měsíce před spuštěním ostrého provožu IS EET
bude žáhájen proces přidělování áutentižáčních údájů á 1 měsíc před spuštěním ostrého
provožu IS EET bude žáhájen pilotní provož. Dle předběžných údájů se EET bude týkát
áž 600 000 povinných subjektů a systém by měl být spuštěn 1. 1. 2016.
Přijáté usnesení: RVIS bere informaci na vědomí.

10. Závěr
NMV všem poděkovál žá účást ná tomto jednání a prohlásil žásedání žá ukončené.
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