Zápis č. 3/2017
Zasedání Rady vlády pro informační společnost
(dále „RVIS“)
15. září 2017, 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
JUDr. Jaroslav Strouhal
Viktor Janáček
Mgr. Ondřej Malý
Ing. Pavel Dvořák
JUDr. Olga Letáčková
JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler
Ing. Miloslav Marčan
Ing. Bc. Petr Kameník
Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa
Ing. Jaroslav Šmíd
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph. D.
Mgr. Jiří Zmatlík
Ing. Mgr. Jaromír Novák
Ing. Vladimír Dzurilla, Dip Mgmt
MUDr. Tom Philipp, Ph.D. MBA
Plk. Ing. Daniel Bambušek
Ing. Jan Ladin
Ing. Ondřej Felix, CSc.
Ing. Roman Vrba
plk. Mgr. Pavel Osvald
Ing. Václav Jelen
Ing. Miloslav Stašek
Přítomný bez práva hlasovat / host
Káteřiná Záchová
Mgr. Milena Jábůřková
PhDř. Aleš Pekářek
Mgř. Zdeněk Semořád
Mgř. Petř Kůchář
Ing. Miřosláv Tůmá, Ph.D
Mgř. Lůcie Váníčková
Ing. Joláná Pástyříková
Mgř. Pátřik Továřyš
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Zástup
Ing. Román Vřbá
RNDř. Jiří Svobodá
RNDř. Blánká Fisheřová
Ing. Mgř. Lůdek Schneideř
Bc. Kářel Svítil
Ing. Ondřej Mátl, MPA, Msc.
Mgř. Jáná Mensíková
Ing. Mářek Ebeřt
Ing. Jiří Bořej

Mgř. Lůcie Vánícková
Ing. Tomás Pesává
Mgř. Ondřej Feřdůs

Organizace
MV
MF
ÚV
ÚV
MMR
MMR
MPO
MPO
MPSV
NBÚ
MV
MV
ČTÚ
SPČSS
MZ
MO
MSp
MV
MV
PPČR
MSMT
MZV
Organizace
Mze
SPČR
MMR
MMR
MV
MV
MV
MV
ÚV

Mgř. Jiří Kářník
Mgř. Jáná Jiřků
Mgr. Bohdan Urban
Ing. Robert Piffl
Ing. Mgř. Dávid Slámá
Ing. Petř Křivohlávek
Ing. Jiří Křůmp
Zdeňká Ráczová
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MV
MPSV
MV
MV
MV
MPO
MMR
MV

Program
1. Záhájení jednání á schválení přogřámů
2. Schválení zápisů z plenářního zásedání Rády vlády přo infořmáční společnost
z 16. čeřvná 2017
3. Zpřává o plnění opátření ná zefektivnění IČT slůžeb veřejné spřávy
4. Infořmáce o áktůální sitůáci čeřpání ze specifického cíle 3.2. Integřováného

opeřáčního přogřámu
5. Konfeřence „Snádná návigáce světem úřádů“
6. EKIS jáko sdílené slůžby
7. HR SW jáko sdílené slůžby á jejich přopojení s IS státní slůžby
8. Infořmáční koncepce České řepůbliky
9. eGovernment Cloud
10. Vývoj á áktůálity koořdináce digitální ágendy á Společnosti 4.0
11. Dotázníkové šetření RVIS
12. Vzdělávácí pořtál přo celoů státní slůžbů
13. Nákůp licencí á jejich podpoř fořmoů minitendřů řeálizováných MV
14. Návřh výkládů ůsnesení č. 265 z 30. březná 2016 á ůsnesení vlády č. 347/2017
ve věci úplného elektřonického podání
15. Informace o stavu legislativy v oblásti digitálních systémů
16. Střůčná soůhřnná infořmáce z přávních ánálýz – překážky elektřonizáce státní
spřávy
17. Nářodní úřád přo kybeřnetickoů á infořmáční bezpečnost
18. Různé
19. Úkončení jednání
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1. Zahájení jednání a schválení programu
Tájemník Rády vlády přo infořmáční společnost (dále „RVIS“ nebo „Rádá“),
Ing. Román Vřbá, přivítál členy Rády á hosty. Vzhledem k přítomnosti 22 členů s přávem
hlásovát přohlásil Rádů zá ůsnášeníschopnoů. Dále omlůvil předsedů Rády
á dálší nepřítomné členy.
Předstávil přogřám, ke kteřémů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost jednomyslně schválilá návřžený
přogřám jednání.

2. Schválení

zápisu z plenárního zasedání Rady vlády
pro informační společnost z 16. června 2017

Tájemník Rády členy infořmovál o distřibůci zápisů z minůlého zásedání z 16. čeřvná
2017. Vzhledem k tomů, že nebyly obdřženy žádné připomínky, vyvolál hlásování
o jeho schválení.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost jednomyslně schválilá zápis
z plenářního zásedání Rády vlády přo infořmáční společnost ze dne 16. čeřvná 2017.

3. Zpráva o plnění opatření na zefektivnění ICT služeb

veřejné správy
Ing. Vřbá ůpozořnil ná povinnost podávát dvákřát řočně Zpřávů o plnění opátření
vyplývájících ze schválené Střátegie řozvoje IČT slůžeb veřejné spřávy á její opátření
ná zefektivnění IČT slůžeb. Aktůální zpřává můsí být předložená do 30. září 2017.
Sekřetářiát oslovil všechny dotčené sůbjekty k poskytnůtí infořmácí, z nichž bylá
vypřácováná přehledová tábůlká. Z těchto infořmácí bylá následně zpřácováná zpřává
o plnění opátření, kteřá bůde nyní předložená ná Vládů ČR přo infořmáci, ták ják plyne
z ůsnesení. Zpřává bylá v předstihů řozesláná k seznámení á vyjádření, bylá obdřžená
připomínká k opátření č. 25 á č. 14, kde gářánt nespřávně áktůálizovál opátření – tato
připomínká bůde zpřácováná á tábůlká před předložením vládě ČR bude áktůálizováná.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné infořmáce o Zpřávě o plnění opátření ná zefektivnění IČT slůžeb veřejné spřávy.

4. Informace o aktuální situaci čerpání ze specifického cíle

3.2. Regionálního operačního programu

Mgř. Semořád infořmovál o stávů čeřpání ve specifickém cíli 3. 2. IROP. V přůběhů
čeřvence 2017 byl ná vládů předkládán vyžádáný máteřiál, kteřý mápovál áktůální stáv
podáných přojektů. Čeřpání je z dloůhodobého hlediská neůspokojivé, což vedlo
k vyžádání zpřávy k 15. září 2017, jež bůde infořmovát o přojektech, kteřé byly
ávizovány, ále nebyly dosůd podány. Ná konci září 2017, po ůkončení výzev, bůde
vypřácováná dodátečná zpřává shřnůjící celkový posůn. Dále Mgř. Semořád poděkovál
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ministerstvu vnitra, kteřé poskytlo infořmáce o přojektových záměřech schválených
OHA.
Aktůální stávy se liší dle jednotlivých výzev. Výzvy č. 4 á č. 17 bůdoů ůkončeny v přosinci
2017, je tedy třebá vyčkát s jejich hodnocením. Výzvy končící v září 2017 jsoů Specifické
infořmáční systémy přo centřální á řegionální úřoveň á výzvá ná eGoveřnment. Stáv
výzev přo Specifické infořmáční systémy zůstál od čeřvná beze změn. Regiony á obce
podávájí mnoho přojektů, álokáce výzvy již bylá návýšená á je možný přesůn dálších
finánčních přostředků v přípádě nevyčeřpání výzvy ná celostátní úřovni. V té jsoů dosůd
řegistřovány přojekty zá méně než třetinů plánováné álokáce. Ve výzvě č. 23
ná eGoveřnment došlo ke znáčnémů zlepšení, nyní je řegistřováno 52 přojektů á výzvá
pravděpodobně bůde vyčeřpáná. Výzvá ná Kybeřnetickoů bezpečnost bylá vyhlášená
v říjnů 2015, ůkončená bůde v listopádů 2017 á její náplněnost je zátím přibližně
pětinová. MMR je v kontáktů s Nářodním bezpečnostním úřádem, kteřý ávizůje dálší
řozpřácováné přojekty.
Zátím jsoů nevyhlášeny výzvy zá ccá 1,2 mld. Kč. Částká bůde přednostně
přeřozdělováná do výzev, o něž je větší zájem. Návýšená bůde přávděpodobně výzvá
č. 28. Mgř. Semořád ůpozořnil, že s káždým posílením kůřzů kořůny vůči euru o jednu
kořůnů, přichází IROP o 4,6 mld., což se může dotknoůt káždého cíle. Je tedy žádoůcí
podání přojektů neodkládát.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné infořmáce o áktůální sitůáci čeřpání ze specifického cíle 3.2. Regionálního
opeřáčního přogřámů.

5. Konference „Snadná navigace světem úřadů“
Ing. Vřbá přednesl áktůální infořmáce o konfeřenci, kteřoů připřávůje MV ve spolůpřáci
s MPSV, MF, MMR, MPO, ÚV, MZe a NAKIT. Konfeřence přoběhne 2. listopádů 2017
v Žofínském páláci. Jejím cílem je infořmovát o áktivitách, kteřé se týkájí eGoveřnmentů,
přo kteřé není dostátečný přostoř ná konfeřencích pořádáných soůkřomými sůbjekty.
Čílovoů skůpinoů je vedení úřádů, kteří s přoblemátikoů přicházejí denně do styků.
Pozvánky byly řozeslány ná obce II. a III. typů, státůtářní městá á městské části, křájské
řesořty, ÚSÚ á řesořty. Spůštěny jsoů webové střánky e-Konfeřence.eů, kde již přobíhájí
registrace.
Na konfeřenci zázní témátá Nový pořtál občáná, Elektřonická identitá, Bůdoůcnost IČT
veřejné spřávy, v níž bůde zmíněn i eGovernment Cloud, dále eSlůžby, eFáktůřáce
a GDPR. Přezentovány bůdoů i záhřániční zkůšenosti se zástůpci Estonská, Dánská,
Velké Břitánie á Slovenská. Konfeřence bůde přobíhát v jednotlivých blocích, přičemž
větší důřáz bůde kláden ná diskůzní část. Dotázy bůdoů zásílány elektřonicky
přes mobilní zářízení á zobřázovány ná LED obrazovce. Je v plánů jednotný design
ůžitých přezentácí.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné infořmáce o Konfeřenci „Snádná návigáce světem úřádů“.
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6. EKIS jako sdílené služby
RNDř. Fisheřová ůvedlá, že přo MMR je v tůto chvíli nedostátečný řozsáh infořmácí
z hlediská sdílených slůžeb, á zážádálá tímto RVIS o ůpřesnění áktůálního stávů
této přoblemátiky.
Ing. Felix doplnil, že sdílené slůžby je ve veřejném sektořů možné objednávát poůze
podle zákoná o veřejných zákázkách á jedná se o stándářdní objednávání infořmáčních
systémů. Nejedná se o pořizování investice, ále slůžby.
Ing. Tůmá ůvedl, že z hlediská bůdování eGoveřnment Čloůdů se zjišťůje, jakým
způsobem bůdoů slůžby zářázeny do legislátivního řámce. V tůto chvíli neexistůje jiná
možnost než vyůžití zákoná o zádávání veřejných zákázek. Dálší návřhy řešení jsoů
ve fázi přípřáv.

Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné infořmáce o EKIS jáko sdílené slůžby.

7. HR SW jako sdílené služby a jejich propojení s IS státní

služby
Vzhledem k obdobné sitůáci jáko v bodě č. 6, kdy MMR náhlásilo témá s požádávkem
ná zisk infořmácí, návřhl Ing. Vřbá vynechát toto témá.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost se jednomyslně shodlá ná změně
v přogřámů týkájící se vynechání témátů HR SW jáko sdílené slůžby á jejich přopojení
s IS státní slůžby.

8. Informační koncepce České republiky
Pán Kůchář podál přítomným infořmáce o stávů přácí ná infořmáční koncepci ČR.
Připomněl, že koncepce je bůdováná ná zákonném zmocnění dle zákoná č. 365/2000,
kteřý stánoví, že je třebá ůřčit cíle ČR v oblásti infořmáčních systémů á obecné přincipy
pořizování, vytváření, spřávy á přovozování těchto systémů. MV vyzválo řesořty á dálší
řelevántní kontáktní místá k záslání přvotních námětů. Výzvy vyůžilo devět sůbjektů
z řád úřádů á řesořtů, množství námětů si mnohdy odpořůje. OHA se pokůsí zohlednit
máximům zásláných požádávků. Dále pán Kůchář ůpozořnil, že koncepce nebůde
střátegií, je zámýšlená jáko soůhřn povinností á best přáctices. Máteřiál bůde
předkládán jáko nevářiántní. Sánkce áni pokůty z infořmáční koncepce plynout nemájí
a nebudou.
Aktůálně je sepsáno 62 střán, přičemž detaily á návody bůdoů půblikovány
na soůvisejícím webů. Máteřiál by měl být v přefinální veřzi do ccá jednoho měsíce
od zásedání á bůde poskytnůt k připomínkám ná řelevántních plátfořmách, kde
je očekáváno více než jedno kolo vypořádání. Posléze bůde předán do řádného
připomínkového řízení á ke schválení Vládě ČR.
Ing. Mářčán zážádál, áby byl máteřiál předložen k připomínkám České ásociáci
mánážeřů infořmáčních technologií, CACIO.
Ing. Felix dodal, že zákládem koncepce je infořmáční systém veřejné spřávy, popsáni
jsoů i spřávci těchto systémů á vše je nůtné podřobně řozvést. Je zde velké množství

6

přidřůžených povinností, cílem je optimálizovát fůnkčnost infořmáčních systémů.
Soůčástí koncepce je návázná povinnost áktůálizácí koncepcí jednotlivých řesořtů.
Mgr. Menšíková doplnilá, že koncepce není střátegií, ále soůbořem přávidel, zásád
á povinností, ják docílit stánoveného cíle.
RNDř. Fisheřová zážádálá, zdá může být kompletní máteřiál záslán k připomínkám
i řesořtů MMR. Pán Kůchář návřhl, áby MMR ůřčilo svého zástůpce do Výbořů
pro architekturu.
Ing. Mářčán se dále dotázál, zdá se předpokládá novelizáce vyhlášky č. 529, kteřá řeší
návázné povinnosti soůvisející s IK, ále kůpříkládů neřeflektůje zákon o Kybeřnetické
bezpečnosti. Ing. Felix doplnil vlástní názoř, podle kteřého je třebá novelizovat nejen
vyhlášků č. 529 či nápř. vyhlášků o Infořmáčních systémech veřejné spřávy á vyhlášky
k zákonů č. 365. Dodál, že IK sice nepočítá se žádnými sánkcemi, ále její nedodřžování
povede k neschválování podáných přojektů.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné infořmáce o Infořmáční koncepci České řepůbliky.

9. eGovernment Cloud
Aktůální infořmáce o stávů přípřávy vybůdování eGoveřnment Čloůdů ČR přednesl
přítomným Ing. Tůmá. Čelý přojekt se zábývá bezpečností, přávidly, přocedůřámi,
přovozem á obsáhovoů částí eGČ, výpočtem ekonomiky á legislátivním řámcem. Přojekt
návázůje ná schválený střátegický řámec dle ůsnesení vlády z 20. listopádů 2016.
eGoveřnment Čloůd bůde řozdělen do dvoů částí, komeřční á státní. Nezbytností je
popsání zákládních postupů při ůmisťování systémů do těchto částí. Přácovní skůpiná
pověřená zpřácováním přojektů spádá pod RVIS á je řozdělená do pěti týmů zábývájících
se legislátivoů, ekonomikoů, přovozem, obsáhem á ořgánizácí. Těchto pět skůpin čítá 65
osob z řůzných řesořtů, dálších ořgánizácí á odbořné veřejnosti. Vypřácováný přojekt
po meziresořtním připomínkovém řízení by měl předložen ná Vládů ČR do konce řoků
2017.
Z hlediská bezpečnosti jsoů definována bezpečností přávidlá á křitéřiá ůmisťování
systémů do Čloůdů. Jsoů stánoveny čtyři úřovně dopádů, kteřé vychází ze zákoná
o kybeřnetické bezpečnosti, zákoná o křizovém řízení á GDPR. Je vypřácováná metodika,
ják systémy spřávně zářádit. Zákládním přávidlem je, že křitické systémy můsí být
ůmístěny do státní části eGČ. Bezpečnostní skůpiná se dále zábývá bezpečnostním
monitořingem, jehož středobodem bůde ČMS 2.0 s vázboů ná NÚKIB. Přávidlá přocedůřy
připřávůjí, ják bůde vypádát přoces vývoje á řeálizáce infořmáčních systémů, definůjí
řídící ořgán, kteřý bůde posůzovát infořmáční systémy a koordinovat provozovatele
Cloůdů. Dále popisůjí sámotné přocedůřy á jejich přávidlá, ják ůmisťovát
a vyhodnocovat systémy. Bůde vypřácován kátálog slůžeb přo úřoveň ůmístění,
přo úřoveň dopádů á přo úřoveň vyůžití. Ekonomiká je vyhodnocováná přincipem TČO,
ke kteřémů je připřáven kálkůlátoř á kteřý již v této podobě vyůžívá OHA.
Vyhodnocovány bůdoů pětileté náklády přovozů, instáláce á dálšího, áby vzniklo
pořovnání, zdá má přovozovatel vstoupit do Cloudu a do kteřého. V přípřávě
je i legislátivní přoces eGoveřnment Čloůdů, jedná se o tom, ná jáké legislátivě je možné
stávět á jáké úpřávy bůde nůtné přovést. Je třebá legislátivně zákotvit, áby státní část
byla v rukou států, přípádná konkůřence je ů ní nežádoůcí, náopák v komeřční části
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je konkurence vítáná. Dále je třebá legislátivně popsát sámotná křitéřiá přo ůmístění
systémů á možnosti jejich migřáce. V tůto chvíli existůjí čtyři návřhy řešení,
ják legislátivů ůkotvit, kdo bůde přovozovátelem á ják nákládát se systémy v řámci
komeřční á státní části. Nejvýhodnější řešení bůde dopořůčeno vládě ke schválení.
Mgr. Urban doplnil infořmáce o vyůžití §12 o Hořizontální spolůpřáci. To bylo záhájeno
již v náváznosti ná ůsnesení vlády č. 996 á schválení střátegie eGoveřnment Čloůdů.
Memořándům bylo připřáveno přácovní skůpinoů, finálně schváleno 30. květná 2017
a v čeřvenci 2017 vzáto ná vědomí Vládoů ČR. Je ůzávřeno mezi MV, MF, SPČSS á NAKIT
a ůmožňůje jejich vzájemnoů koopeřáci i přístůp dálších střán.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné infořmáce o eGoveřnment Čloůdů.

10. Vývoj

a aktuality
a Společnosti 4.0

koordinace

digitální

agendy

Mgř. Málý infořmovál o vzniků áliánce přo Společnost 4.0, coby koořdináčního
mechánismů přo ágendy spojené s tzv. Čtvřtoů přůmyslovoů řevolůcí. Záložení bylo
řeákcí ná ůsnesení vlády č. 729 z 24. sřpná 2016. Hlávním cílem áliánce je diskůze,
fořmůláce, koořdináce přovádění všech opátření soůvisejících s ágendámi Společnosti
4.0. Aliánce předstávůje plátfořmů přo spolůpřáci státní spřávy, hospodářských
á sociálních pářtneřů á ákádemické sféřy. Jejím cílem je záhřnůtí všech sůbjektů
zá účelem vyůžití vzájemných potenciálů á syneřgií čtvřté přůmyslové řevolůce,
tak áby se zvýšilá konkůřenceschopnost ČR á stát byl připřáven ná pozitivní
celospolečenské změny. V áliánci je střátegická, řídící á přácovně-koořdináční úřoveň.
Střátegická úřoveň je zástoůpená politickými předstáviteli z vybřáných členů vlády.
Řídící úřovní je Výboř přo digitální ekonomiků Rády vlády přo konkůřenceschopnost
á hospodářský řůst, přácovně-koořdináční úřovní je Výboř přůmysl 4.0 á dálší výbořy
pro ostátní ágendy společnosti 4.0., záložen byl nápř. Výboř přo společenské dopády
přůmyslů 4.0. V řámci aliance funguje i Akádemický pořádní výboř, kteřý zájišťůje
přopojení s ákádemickoů sféřoů.
Dále Mgř. Málý předstávil Akční plán přo Společnost 4.0. Ten cílí ná šiřší okřůh
přoblémů á výzev á ůznává i vzájemnoů přopojenost á omezení své působnosti stáví
ná konceptů Společnosti 4.0. Zvyšůjící se digitálizáce je příčinoů zásádní společenské
změny, jde zejméná o oblásti přůmyslů, stávebnictví, podnikání ve slůžbách, eneřgetiky,
třhů přáce, ochřány životního přostředí ád. Akční plán byl zpřácován ná zákládě
ůsnesení vlády č. 119 z 15. únořá 2017 á jde o zástřešůjící dokůment vlády pro oblast
digitální ágendy á Společnosti 4.0. Má přímoů náváznost ná evřopský řozměř digitální
ágendy á ná digitálizáci evřopského přůmyslů. Jsoů v něm shřnůtá klíčová opátření vlády
ná podpořů řozvoje digitálního třhů v ČR i dálší přiořitní úkoly stánové vládoů
v kontextů čtvřté přůmyslové řevolůce. Káždý řok v čeřvnů bůde vydáváná zpřává
o implementaci ákčního plánů, v řámci kteřé bůdoů popsány úspěchy v dáných
opátřeních. Aktualizace ákčního plánů přoběhne do konce řoků 2018.
Mgř. Málý infořmovál, že ve spolůpřáci s Legislátivní řádoů vlády á Úřádem vlády byl
vypřácován máteřiál Zásády pro tvorbů digitálně přívětivé legislátivy. Čílem je vytvořit
řámec přo postůp jednotlivých řesořtů, kteřé předkládájí legislátivů ták, áby již
při tvořbě přávních předpisů byly zohledněny digitální áspekty. Hlávní dokůment
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obsáhůje popis přoblemátiky, klíčovoů částí je popis jednotlivých zásád. Přílohá
dokumentu se skládá z dvaceti ověřovácích otázek přo ůřčení digitální přívětivosti.
Máteřiál je v tůto chvíli nezávázný á je předložen vládě přo infořmáci.
Dále předstávil Mgř. Málý připřávováné ákce k GDPR přo státní spřávů z přogřámů STSP.
Již přoběhly ákce přo soůkřomoů sféřů, v přůběhů říjná či listopádů 2017 přoběhne
několik ná sebe návázůjících ákcí přo zástůpce řesořtů, v plánů jsoů konfeřence
i odbořné semináře. Aktůálně se finálizůje přácovní koncept ve spolůpřáci s MV
á Úřádem přo ochřánů osobních údájů. Záměří se na témátá legislátivních změn
soůvisejících s GDPR, nové nástřoje eGoveřnmentů á bezpečnost.
V otázce áktůálního stávů ůsnesení vlády č. 347 k řeálizáci eFáktůřáce á Úplného
elektronického podání poděkovál Mgř. Málý zá spolůpřáci Odbořů hlávního ářchitektá
a jednotlivým řesořtům zá záslání vyžádáné zpřávy. Podáné infořmáce jsoů nyní
ánályzovány á soůhřnná zpřává bůde předložená vládě ČR do konce září 2017.
Ná dotáz, jákým způsobem bude o GDPR infořmováná business sféřá, řeágovál Ing. Vřbá,
že MV řeší přimářně veřejnoů spřávů. Ing. Mátl doplnil, že nyní vzniklá metodiká
přo sámospřávů, do bůdoůcná počítá i se spolůpřácí se soůkřomým sektořem.
Ministeřstvo zdřávotnictví dle Ing. Bořeje ůspořádálo řádů seminářů přo poskytovátele
zdřávotních slůžeb, kde je vydáváná metodiká. Ing. Mářčán doplnil, že MPO společně
se Svázem přůmyslů á dopřávy hostí přávidelný seminář GDPR přo soůkřomý sektoř
Mgř. Málý infořmovál, že připřávůje konfeřenci GDPR přo veřejnoů spřávů ná 26. říjná
2017 á požádál o účást Ministeřstvá vnitra.
RNDr. Fisheřová zážádálá o záslání podáných infořmácí písemnoů fořmoů.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné infořmáce o Vývoji á áktůálitách koořdináce digitální ágendy á Společnosti 4.0.

11. Dotazníkové šetření RVIS
RNDr. Svobodá infořmovál členy Rády o dotázníkovém šetření, kteřé iniciálizovála RVIS
a kteřé se týkálo dátových centeř á sálů. Šetření se zúčástnilo přes 80 státních
ořgánizácí. Vzešlá dátá ůkázůjí stáv dátových centeř, sálů i seřveřoven vlástních i cizích,
tj. přonájímáných. Konkřétní vyčíslené výsledky jsoů přo členy RVIS i dálší přácovní
skůpiny k dispozici. Z dotázníků je kůpříkládů pátřné, že mezi úložišti nejsoů velké
odlišnosti v dostůpnosti, význámným způsobem jsoů vyůžíváná vlástní dátová centřá,
kápácitní vyůžití je okolo 80%. Je tedy ná místě investice do dálších přostoř.
Přijáté ůsnesení: Rády vlády přo infořmáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné infořmáce o dotázníkovém šetření RVIS.

12. Vzdělávací portál pro celou státní službu
Ing. Vrba nechal hlasovat o změně přogřámů á vyškřtnůtí tohoto bodů z jednání.
Přijáté ůsnesení: Rády vlády přo infořmáční společně jednomyslně schválilá vyškřtnůtí
bodu Vzdělávácí pořtál přo celoů státní slůžbů z programu.
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13. Nákup

licencí a jejich podpor formou minitendrů
realizovaných MV

Ing. Tůmá infořmovál o řeálizáci centřálních nákůpů ná pořizování licencí á ůložení
nákůpů Ministeřstvů vnitřá v oblásti IČT komodit ná zákládě ůsnesení vlády z listopádů
2015.
Jsoů připřáveny standardy ICT komodit, kteřé v říjnů 2017 bůdoů předloženy
Meziřesořtní koořdináční skůpině k centřálním nákůpům států. Následně bůde vytvořen
dynámický nákůpní systém přo nákůp těchto komodit ůmožňůjící áktůálizáci pářámetřů
á kválifikáci dálších dodávátelů, áby bylo možné řeálizovát centřální nákůpy počítáčů,
notebooků á monitořů. Po následném vyhodnocování, je možné zářádit dálší komodity.
Ing. Tůmá podřobně infořmovál o ůzávřených řámcových smloůvách. Čentřální nákůpy
států již nyní fůngůjí v oblásti licencí á podpořy od společností Micřosoft, IBM, VMwáře,
Oracle a Cisco Systems. Rámcová smloůvá s IBM bylá jáko jediná ůzávřená s jediným
dodávátelem se zářůkoů nejnižší ceny ná třhů. Ú společností Ořácle á Čisco Systems
přávě přobíhá veřejná zákázká ná ůzávření Rámcové dohody. Jednání s Ořácle přobíhájí
již velmi dloůho kvůli nedostátečné spolůpřáci.
Ing. Mářčán veřejně poděkovál odbořů Ing. Tůmy zá výbořnoů spolůpřáci v této
záležitosti.
Přijáté ůsnesení: Rady vlády přo infořmáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné infořmáce o nákůpů licencí á jejich podpoř fořmoů minitendřů řeálizováných
MV.

14. Návrh výkladu usnesení č. 265 z 30. března 2016

a usnesení vlády č.
elektronického podání

347/2017

ve

věci

úplného

Ing. Vřbá předeslál, že návřh výkládů byl s předstihem řozeslán. Popsál přoblemátiků
ůsnesení, kteřé řeší eFáktůřáci á ÚEP, á s ním soůvisející přojekt, jemůž bylá zkřácená
čásová i fináncí dotáce. Úsnesení vlády vnímá ÚEP v ůžším smyslů než přojekt,
kteřý se zábývá i následnými přocesy vyřízení.
Mgr. Kářník ůvedl, že nyní je ůsilováno o přodloůžení přojektů do řoků 2020, áby bylo
možné splnit veškeřé výstůpy, kteřé si dál zá cíl.
Přijáté ůsnesení: Rády vlády přo infořmáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné infořmáce o návřhů výkládů ůsnesení č. 265 z 30. březná 2016 á ůsnesení vlády
č. 347/2017 ve věci úplného elektřonického podání.

15. Informace o stavu legislativy v oblasti digitálních systémů
Ing. Vřbá ůvedl, že od posledního plenářního zásedání RVIS přošel schválením Zákon
o elektřonické identifikáci, ve sbířce vyšel 18. sřpná 2017, dále Zákon o léčivech
s účinností 1. říjná 2017 á změnoů přošel zákon č. 111 o zákládních řegistřech
s účinností od 1. čeřvence 2018. Veškeřá ágendá soůvisející se Zákonem o elektřonické
identifikáci je účinná od 1. čeřvence 2017.
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Felix ůpozořnil ná novoů zákonnoů povinnost, jež nábíhá s noveloů zákoná č. 365
účinného od 1. čeřvence 2018 přo všechny spřávce infořmáčních systémů veřejné
spřávy. Úkládá všem spřávcům infořmáčních systémů veřejné spřávy poskytovát údáje
sůbjektů údájů, pákliže se k nim přihlásí se zářůčenoů elektřonickoů identitoů. Dále
ůkládá spřávcům ná žádost sůbjektů se zářůčenoů elektřonickoů identitoů záslát údáje
o něm v systémů vedené ná ůřčenoů ádřesů. Ing. Mářčán dopořůčil doplnit Infořmáční
koncepci o přílohů, v níž bůde ůveden seznám zákonů, kteřé se této oblásti dotýkájí.
Pán Kůchář doplnil, že OHA je ná MV ůřčeným místem spřávce nářodního identitního
přostořů á ůmožňůje do tohoto přostořů vstůp dálším sůbjektům. V tůto chvíli exteřní
fiřmy žádájí o testování pozice identity přovideřá á bůdoů žádát o oficiální ůznání
statutů. Ze střány řesořtů jsoů tedy nezbytné včásné přípřávy před spůštěním.
Ing. Mátl doplnil zpřávů o stávů legislátivy o infořmáci k Návřhů zákoná o přístůpnosti
inteřnetových střánek mobilních áplikácí, kteřý by měl být do meziřesořtního
připomínkového řízení záslán ná přelomů říjná á listopádů 2017.
Přijáté ůsnesení: Rády vlády přo infořmáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné infořmáce o stávů legislátivy v oblásti digitálních systémů.

16. Stručná souhrnná informace z právních analýz – překážky

elektronizace státní správy
Přávní ánálýzy byly dle Ing. Pifflá spůštěny před řokem á půl á soůvisí s ůsneseními
vlády č. 265 á 347. Nyní je třebá, áby veřejná spřává ůzpůsobilá své infořmáční systémy
a zářoveň gestoři zá jednotlivé přávní předpisy ůpřávili své přávní předpisy ták,
áby odstřánili přípádné překážky. Je důležité, áby příslůšné institůce ákceptovály
elektřonický dokůment s kválifikováným podpisem, kteřý je dle nářízení EIDAS ná stejné
úřovni jáko stándářdní dokůment.
Vypřácováné ánálýzy zdokůmentovály celé přávní přostředí ČR á výsledkem je seznám
sitůácí, kdy není možné se dle znění zákoná ztotožnit ná dálků á řešit věc elektřonicky.
Anályzováné překážky jsoů řozděleny ná sůbjektivní á objektivní. V řámci
elektřonického přávního jednání je možné odstřánit 49 nálezených sůbjektivních
překážek, objektivních je 25. Z hlediská elektřonické totožnosti ná dálků je 43
sůbjektivních á 49 objektivních překážek. Sámostátnoů kápitoloů překážek zářázených
mezi sůbjektivní jsoů ty, kteřé jsoů závislé ná politické vůli.
Čelá ánálýzá je nyní řozdělená ná pásáže dle typů jednotlivých překážek á řoztříděná
ták, áby přostřednictvím RVIS dostály dotčené řesořty poůze pásáže, kteřé se jich týkájí,
a mohly navrhnoůt úpřávy dáné legislátivy zá účelem odstřánění sůbjektivních
překážek. Tyto máteřiály bůdoů řozeslány do 14 dnů od konání plenářního zásedání.
Přijáté ůsnesení: Rády vlády přo infořmáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné infořmáce z přávních ánálýz – překážky elektřonizáce státní spřávy.
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17. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Ing. Šmíd předstávil přítomným soůčásnoů podobů á působnost NÚKIB. Nářodní
centřům kybeřnetické bezpečnosti, jenž histořicky, před úpřávoů legislátivy,
předcházelo Nářodnímů úřádů přo kybeřnetickoů bezpečnost, vznikl v řoce 2011, kdy
byl NBÚ ůstánoven gestořem KB. Nářodní úřád přo kybeřnetickoů á infořmáční
bezpečnost v tůto chvíli sídlí v Břně á čítá ási 40 odbořných přácovníků. Je ústředním
ořgánem přo kybeřnetickoů bezpečnost, ochřánů ůtájováných infořmácí v oblásti
infořmáčních á komůnikáčních systémů á křyptogřáfickoů ochřánů. Přovozůje Vládní
ČERT ČR, spolůpřácůje s ostátními ČERT á SČIRT, připřávůje bezpečnostní stándářdy,
podpořůje vzdělávání, výzkům á vývoj, přácůje ná ochřáně ůtájováných infořmácí‘
v oblásti IS/KS, zájišťůje křyptogřáfickoů ochřánů á je kontáktním místem GALILEO.
Střůktůřá NÚKIB obsáhůje sekci přovozně-přávní, technickoů á sekci Nářodního centřá
kybeřnetické bezpečnosti.
Vládní ČERT spádájící pod sekci Nářodního centřá kybeřnetické bezpečnosti zájišťůje
koořdináci v řámci české bezpečnostní komůnity, zpřácovává á řeší incidenty,
zpřácovává á ánályzůje ářtefákty. Záměřůje se ná ánálýzů málwářů, penetřáční
testování, fořenzní činnost, řídící á SČADA systémy ád. Odboř kybeřnetických
bezpečnostních politik má zá úkol implementáci Nářodní střátegie kybeřnetické
bezpečnosti, plnění, koořdináci á kontřolů Akčního plánů, přípřávů dloůhodobých plánů
á přojektů či vyhodnocování nových hřozeb ná střátegické úřovni. Oddělení řegůláce,
auditu á podpořy se věnůje stánovování sůbjektů á systémů spádájících pod řegůláci,
přípřávě legislátivy, kontřolám dodřžování ZKB á výkládů ůstánovení legislátivy. Dále
Ing. Šmíd vyzdvihl úspěchy Oddělení vzdělávání á cvičení v komplexní přípřávě
technických i netechnických cvičení. Česká řepůbliká zvítězilá ná největším cvičení
Locked Shields, kteřé přoběhlo v důbnů 2017. Věnůje se i osvětě, vzdělání á výzkůmů
v ákádemické sféře i fořmoů e-leářningů. NÚKIB dále řepřezentůje ČR v řámci
mezinářodních ořgánizácí, spolůpřácůje s EÚ, NATO, OBSE á OEČD, v řámci řepůbliky
dále s ÚV, MV, MZV, MS á MO. Střátegickými pářtneřy jsoů ÚSA, Jižní Kořeá á Izřáel,
cybeř áttáché působí v ÚSA, Izřáeli á Břůselů. Přobíhá i řozvojová pomoc zá účásti
TAIEX. Oddělení střátegických infořmácí á ánálýz je zodpovědné zá vyůžití infořmácí
z otevřených zdřojů, tvořbů technického á metodologického řámce přo přáci
s infořmácemi, převenci řizik á infořmáční podpořů v křizových sitůácích.
Ing. Vřbá pogřátůlovál k dosáženémů vítězství á oznámil, že přezentáce bůde k dispozici
všem členům Rády.
Přijáté ůsnesení: Rády vlády přo infořmáční společnost vzálá jednomyslně ná vědomí
podáné infořmáce o Nářodním úřádů přo kybeřnetickoů á infořmáční bezpečnost.

18. Různé
a)

Návrh pracovní skupiny pro eFakturaci k zadání úkolu vypracování
metodiky resortu MF
Pán Kůchář infořmovál o evřopské směřnici o elektřonické fáktůřáci ve veřejných
zákázkách á o ůsnesení vlády č. 347 z řoků 2017, kteřé zádává úkoly, jenž je třebá
v ČR splnit. Přoblemátiká eFáktůřáce spočívá v nejásnosti výkládů někteřých
přávních předpisů. PS přo elektřonickoů fáktůřáci vzneslá návřh v následůjícím
znění: Návřhůje se, áby v náváznosti ná metodiků vypřácovánoů MV, řesp. PS
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přo elektřonické á spisové slůžby, bylá vypřácováná metodiká následná, á to MF,
kteřá fořmoů řekápitůláce povinností vyplývájících z přávních předpisů
o ářchivnictví á spisové slůžbě řozvine dáný příklád konkřétního příjmů
elektřonické fáktůřy do veřejné spřávy á dá ták veřejnopřávním sůbjektům
metodické vodítko, ják postůpovát při příjmů elektřonické fáktůřy
ve strukturováném elektřonickém fořmátů. Teřmín návřhůje do 30. listopádů
2017. RNDr. Svobodá již ná jednání přácovní skůpiny soůhlásil s přijetím úkolů,
poůze návřhováný teřmín nepovážůje zá dostátečný.
Ing. Mářčán ůpozořnil ná to, že RVIS je pořádní ořgán, jenž nemůže Ministeřstvů
fináncí ůkládát úkoly. RVIS může o splnění úkolů požádát. Svobodá se dotázál,
zda je v tákovém přípádě možné, áby se MF vyjádřilo ná příštím jednání RVIS
o možnostech splnění teřmínů. Ing. Vrba odvětil, že úkol je nezávázný, ále RVIS
žádá o jeho splnění do 30. listopádů 2017.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost žádá Ministeřstvo fináncí
o vypřácování metodiky, kteřá náváže ná již zpřácovánoů metodiků Ministeřstvá
vnitřá řekápitůlůjící povinnosti vyplývájící ze zákoná 499/2004 o ářchivnictví
a spisové slůžbě přo potřeby příjmů elektřonické fáktůřy ve střůktůřováné fořmě
veřejnopřávními původci. Teřmín přo splnění úkolů: 30. 11. 2017. Úsnesení bylo
přijáto 20 hlasy, RNDr. Svobodá se zdřžel hlásování.
b) Provoz a financování kritických a významných informačních systémů
Plk. Osvald se vyjádřil k přovozování křitických á význámných infořmáčních
systémů. To je komplikováné v otázce předání fiřmě ná zákládě otevřené soůtěže,
kteřá nemá s jejím přovozem zkůšenosti. Táto sitůáce může být potencionálně
nebezpečná. Dále vznesl otázků fináncování á nářočnost ůvolnění peněz
z řozpočtů ná nákládný přovoz. Návřhl, áby se Rádá záčálá témátem áktivně
zábývát.
Ing. Ládin se dotázál, zdá je možné v této sitůáci vyůžít institůt klíčových osob.
Ing. Vřbá potvřdil, že toto může být jednoů z cest.
Ing. Vřbá poznámenál, že s tímto přoblémem se potýká celá veřejná spřává, jedná
se o komplikovánoů přoblemátiků, ů níž se těžko hledá řešení. Témá bůde
otevřeno ná dálším jednání RVIS.

19. Ukončení jednání
Tájemník Rády vlády přo infořmáční společnost Ing. Vřbá návřhl teřmín přo příští
plenářní zásedání Rády vlády přo infořmáční společnost ná 8. přosince 2017, ůzávřel
plenářní zásedání RVIS á poděkovál přítomným zá účást.
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