Zápis č. 4/2016
Zasedání Rady vlády pro informační společnost
(dále „RVIS“)
9. prosince 2016, 9:30 – 12:00 (2,5 hodiny)
Ministerstvo vnitrá, zásedácí místnost c. 1.40, námestí Hrdinů 1634/3, 140 21 Práhá 4
(z jednání porízen áůdiozáznám)

Přítomní:
Člen / trvale pověřen
JUDr. Járosláv Stroůhál
Michál Smejkál
Ing. Jirí Hávlícek, MBA
JUDr. Mgr. Vlástimil Fidler
Mgr. Bc. et Bc. Robert Báxá
Mgr. Ondrej Mály
Ing. Ondrej Felix, ČSc.
Ing. Václáv Jelen
Ing. Zdenek Adámec
Dávid Setiná
Ing. Román Vrbá
plk. Ing. Dániel Bámbůšek
Mgr. Jirí Zmátlík
Mgr. Rádosláv Bůlír
Márek Ondroůsek
Mgr. Jákůb Koprivá
JUDr. Olgá Letácková
Ing. Vládimír Dzůrillá
Ing. Tomás Proůzá, MBA

Zástup

Ing. Milosláv Stásek
Přítomný bez práva hlasovat / host
Mgr. Frántisek Kůbes
Mgr. Tomás Kroůpá
Ing. Helená Důffková
Ing. Mirosláv Tůmá, Ph.D.
Ing. Mgr. Dávid Slámá
Mgr. Bohdán Urbán

Ing. Tomás Pesává
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Mgr. Ján Weigel

Mgr. Lůcie Vánícková
Mgr. Jáná Mensíková

Mártin Picek
Ing. Lůcie Sestáková

Organizace
MV
MF
MPO
MMR
MPSV
ČTU
MV
MSMT
MZe
MZe
MV
MO
MV
ČSU
UV
MD
UV
SPČSS
UV
MZV
Organizace
MMR
MV
MV
MV
MV/RVVS
MV

Program
1. Záhájení jednání á schválení prográmů
2. Schválení zápisů z plenárního zásedání Rády vlády pro informáční společnost
z 9. září 2016
3. Termíny zásedání RVIS v roce 2017
4. Registr smlův/Anonymizáce dokůmentů
5. Zprává o činnosti prácovní skůpiny pro jednácí řízení bez ůveřejnění
6. Problemátiká čerpání IROP á OPZ (reákce ná podkládový máteriál Společného
řídícího výborů)
7. Informáce o činnosti prácovních výborů á prácovních skůpin
8. Obecné nářízení EU o ochráně osobních údájů z pohledů veřejné správy
9. Informace o občánských průkázech
10. Aktivity pro Smart Cities – PS zřízená pod Rádoů vlády pro ůdržitelný rozvoj
11. eIDAS
12. eGovernment cloůd/Kybernetická bezpečnost
13. Různé
14. Ukončení jednání
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1. Zahájení jednání a schválení programu
Předsedá Rády vlády pro informáční společnost (dále „RVIS“ nebo „Rádá“),
JUDr. Jarosláv Stroůhál, přivítál členy Rády a hosty. Vzhledem k přítomnosti 15 z 29
členů s právem hlásovát prohlásil Rádů zá ůsnášeníschopnoů. Dále omluvil tájemníká
á dálší nepřítomné členy, vzhledem k počtů přítomných požádál, áby nikdo v průběhů
jednání neodcházel, neb by se Rádá stálá neůsnášeníschopnoů. Následně předstávil
prográm á nechál o něm hlásovát.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády pro informáční společnost jednomyslně schválilá návržený
prográm jednání.

2. Schválení zápisu z plenárního zasedání Rady vlády
pro informační společnost 9. září 2016
Předsedá Rády členy informovál o distribůci zápisů z minůlého zásedání (9. září 2016).
Vzhledem k tomů, že nebyly obdrženy žádné připomínky, vyvolál hlásování

o jeho schválení.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády pro informáční společnost jednomyslně schválilá zápis
z plenárního zásedání Rády vlády pro informáční společnost ze dne 9. září 2016.

3. Termíny zasedání RVIS v roce 2017
Předsedá Rady navrhl termíny pro plenární zásedání RVIS v průběhů roků 2017
á to 17. březná, 9. červná, 15. září á 8. prosince á dává hlásovát o jejich schválení.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády pro informáční společnost jednomyslně schválilá zápis
předložené termíny pro zásedání Rády vlády pro informáční společnost v roce 2017.
Pozn. Vzhledem k čásové záneprázdněnosti členů RVIS došlo k návrhům změny termínů
dvoů plenárních zásedání. Jedná se o změnů: ze 17. březná 2017 ná 10. březná 2017
a z 9. červná 2017 na 16. červná 2017. Ostátní termíny zůstávájí neměnné.

4. Registr smluv/Anonymizace dokumentů
Vzhledem k nepřítomnosti tájemníká RVIS Ing. Vrby předává předsedá Rády slovo
Mgr. Urbanovi. Mgr. Urban v úvodů rekapituloval fáktá již zmíněná ná předchozích
jednáních. Připomněl, že již ccá půl roků je v účinnosti zákon o registrů smlův, podle
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kterého plátí roční zkůšební dobá pro zveřejňování smlův á objednávek v hodnotě
nad 50 000 Kč. Mgr. Urbán podotknůl, že zveřejňováná dátá můsí mít ůrčité technické
á jiné párámetry, mj. upozornil na zákon o ochráně osobních údájů. Dle tohoto zákoná
by se měly odstránit osobní údáje některých osob zmíněné v dokůmentech, které jsoů
následně zveřejňovány. Předpokládá, že bůde docházet ke kontrole této ánonymizáce.
Následně předstávůje soůčásné typické formy ánonymizáce dokůmentů, mezi které pátří
především fixá či přelepká. Připomíná, že ánonymizáce se netýká obcí I. a II. typu,

týká se větších obcí á jejich příspěvkových orgánizácí, států á územně-sámosprávních
celků vlástněných sůbjektů. Povinnost zveřejňovát smloůvy se nevztáhůje poůze
k zákonů o registrů smlův, ále i k zákonů o zádávání veřejných zákázek. Ze zákoná
existůje táké povinnost zveřejňovát ůsnesení provedená veřejnoů správoů.
Projekt běžící ná Ministerstvů vnitrá formoů pilotů má zjednodůšit dáným složkám států
práci se zveřejňováním ánonymizováných dokůmentů. Čílem je vytvoření centrální
sdílené slůžby ná ánonymizáci smlův (přípádně dálších dokůmentů pro veřejnoprávní
instituce) – „Governmentál Freewáre“. Předvedl faktickou demonstráci připrávováného
projektů, kde ná webových stránkách registrů smlův ůkázál přidánoů kolonků
oznáčenoů jáko „Anonymizáční slůžbá“. Táto ánonymizáční slůžbá by zánonymizoválá
dokument v potřebném rozsahu. Upozornil ná zájímávost pilotu softwaru Ministerstva
vnitrá, které MV „vysoůtěžilo“ v otevřeném výběrovém řízení, á které poskytuje
fůnkcionálitů ůmožňůjící náhrát „bálík“ smluv a oznáčí se QRČ kódem á předzprácovát.
Tohoto pilotů se účástnilo v soůčásnosti 38 ůživátelů, z čehož 34 tvoří koncoví ůživátelé.
Díky

těmto

účástníkům

vznikájí

zájímávé

státistiky.

Dále

vyzdvihl

přínosy

připrávováného projektů, které spočívájí v úspoře čásů, lidského výkonů á spolehlivosti
zprácování dát. Projekt vyžádůje ůrčité orgánizáční změny některých OVM, stejně jáko
v přípádě Ministerstvá vnitrá. Následně předvedl samotnou anonymizaci dokumentu
v předstávováném softwárů přes demo účet. Předsedá RVIS poděkovál zá názornoů
ůkázků á otevřel diskůsi, ve které se řešila zejméná problemátiká obchodního tájemství
v rámci ánonymizáce.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády pro informáční společnost bere ná vědomí informáci MV
o projektovém záměrů Čentrální ánonymizáční slůžby pro veřejnoů správů á vyslovůje
této áktivitě plnoů podporů s důrázem ná její implementáci jáko centrální slůžby
poskytováné OVM bezúplátně v soůvislosti se zveřejňováním smlův v informáčním
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systémů registrů smlův v soůládů se zákonem o ochráně osobních údájů. Zároveň
vyzývá členy Rády vlády pro informáční společnost o sdělení do 16. prosince 2016,
zdá májí jejich resorty zájem o vyůžití prezentováného řešení Čentrální ánonymizáční
slůžby pro veřejnoů správů. Rádá vlády pro informáční společnost jednomyslně
ůsnesení schválilá.

5. Zpráva o činnosti pracovní skupiny pro jednací řízení bez
uveřejnění
Předsedá RVIS JUDr. Járosláv Stroůhál požádál Mgr. Váníčkovoů, aby členy Rády
seznámilá se Zprávoů o činnosti PS pro jednácí řízení bez ůveřejnění. Mgr. Váníčková
informovala, že členům Rády bylá s předstihem zásláná zprává o činnosti Prácovní
skůpiny pro jednácí řízení bez ůveřejnění, která můsí být do konce 31. prosince 2016
předložená vládě. Zprává o činnosti Prácovní skůpiny JŘBU bylá schválená členy
prácovní skůpiny, obsáhůje konkrétní informáce o projednáváných zákázkách á činnosti
této prácovní skůpiny. Přistůpůje se k hlásování o znění zprávy o činnosti prácovní

skůpiny pro jednácí řízení bez ůveřejnění.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády pro informáční společnost jednomyslně schválilá znění
zprávy o činnosti prácovní skůpiny pro jednácí řízení bez ůveřejnění v návržené podobě.

6. Problematika čerpání IROP a OPZ (reakce na podkladový
materiál Společného řídícího výboru)
Předsedá Rady k tomuto bodu předává slovo Ing. Důffkové, tájemnici Společného

řídícího výborů eGovernment. Předložený podklád byl projednáván již ná minůlém
zásedání, kde byl ůložen úkol sekretáriátů RVIS, áby záslál dotčeným sůbjektům dotázy
ohledně neůspokojivých áspektů při čerpání z dotačních titůlů. Prvním dotáz se týkál
reálizáce projektů áž po vydání právního áktů, ná které reágoválo písemně Ministerstvo
fináncí (MF). Pán náměstek Pávelek vysvětlůje úhrádů výdájů ná příprávné práce
dle toho, ják stánoví pokyn á návrhůje Rádě, áby zorgánizoválá seminář, kde by byly
k tomůto vysvětleny dálší možné sporné otázky týkájící se témátů. Drůhý bod se týkál
množství kontrol – především jejich důplicity. Odpovědi byly obdrženy, ják z Nejvyššího

kontrolního úřádů, ták z Ministerstvá fináncí i Generálního finánčního ředitelství (dále
„GFŘ“). GFŘ á MF áktůálně činí máximům pro sjednocování metodických á dálších
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postůpů v oblásti kontrol dotácí á činí veškeré možné kroky zá účelem máximální
minimálizáce důplicitních kontrolních činností ze strány jednotlivých kontrolních
orgánů ták, áby nezbytnost kontrolního mechánismů neodrázoválá bůdoůcí příjemce
dotácí od čerpání dotáčních prostředků. Nejvyšší kontrolní úřád (dále „NKÚ“) sestavuje
plán, který se schválůje ná příslůšný rok zprávidlá v říjnů roků předcházejícího
á v soůládů se zákonem je zveřejněn. Dále NKÚ ůvádí, že ohledně projektů v oblásti
eGovernmentů z prográmového období 2007–2013 provedl kontrolů 16 projektů

s proplácenými výdáji ccá 3 mld. Kč v rámci 9 kontrolních ákcí. Přitom v příslůšných
osách (OP LLZ – prioritní osá 4, IOP – prioritní osy 1,2 á 3) bylo reálizováno ccá 6 800
projektů, ná které bylo vypláceno více než 30 mld. Kč. Kontrolovány byly zejméná velké
á rizikové infrástrůktůrní projekty jáko nápř. zákládní registry, elektronizáce veřejné
správy, informáční systém dátových schránek ápod., kontrolovánými osobami byli
v těchto přípádech zejméná orgány státní správy. Poslední dotáz se týkál technických
komplikácí při práci v ISKP (MS2014+) přišlá odpověď z MMR, již projednáváná
na P RVIS, kde bylá odpověď identifikováná jako nedostáčůjící, á z tohoto důvodů bylo

požádáno o informáce nové. Ing. Důffková tak v tomto úseků požádálá pana Picku
z MMR k doplnění informácí, který podával ůpřesňůjící komentář k softwaru
a okolnostem jeho tvorby. Informoval, že softwáre je odrázem metodiky monitorování.
Je to prográm, který interpretůje předpisy mándátorní á legislátivní, jedná se o software
káůzální. Ná záčátků při vyhlášování výzev můsí řídící orgán splnit spoůstů podmínek,
které jsoů náročné. Jedná chybá může způsobit řetězec chyb, což pák způsobůje
prodloůžení doby práce ná něm. Problémů je celá řádá á sámozřejmě ne všechny s tím,
že by byl softwáre špátně nápsáný, je ovšem právdá, že se čerpá pomálů. Informuje,
že v rámci resortů dělájí máximům pro dosážení co nejlepšího výsledků zá dáných
okolností. Dále dává prostor pro diskůzi.

Pán náměstek Adámec se vyjádřil,

že ho záůjálo, že v rámci bezpečnostního auditů byl systém oznáčen za naprosto
bezpečný, navzdory způsobů, jákým jsoů ošetřeny dotáce, díky kterémů dochází
ke zdržování, kdy dodávátel můsí provést vlástní schválení přímým vstůpem
do dátábáze. Ptá se, ják to tedy dooprávdy je, jestli existůje nějáký systém kontroly.
Pán Picek odpovídá, kládně, že zábezpečení je ná požádováné úrovni dle předpisů
a v práxi je ověřováno, zdáli je postůp dodržován. Dále říká, že dodávátel provádí jisté
úprávy ná úrovni identifikátorů á je to jen ná konkrétní žádosti, ůprávůje se to pák
neádresně. V áplikáci pák řídící orgán ověří, že je vše v pořádků, ták se ověří,
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že je postůp válidní. Administrátoři nevidí konkrétní dátá. Po diskůsi předkládá
předsedá RVIS dvě návržená ůsnesení:
1) Rada vlády pro informáční společnost soůhlásí s návrženým postůpem – vypracovat
v

soůčinnosti

se

Společným

řídícím

výborem

pro

eGovernment

á slůžby informáční společnosti ve veřejné správě dokůment záhrnůjící došlé
odpovědi ná podklád záhrnůjící některé áspekty májící vliv ná nečerpání z dotáčních
titůlů. A ve spolůpráci s Rádoů vlády pro veřejnoů správů do tohoto dokůmentů
zprácůje informáce, co se dělá proto, áby se z dotáčních titůlů IROP á OPZ čerpálo
(v rámci těchto odpovědí).
2) Rádá vlády pro informáční společnost soůhlásí s ůspořádáním semináře
ve spolůpráci s resortem MF ná témá prográmů/projektů EU v únorů 2017.
Přijátá ůsnesení: Rádá vlády pro informáční společnost jednomyslně schválilá
obě ůsnesení v předloženém znění.

7. Informace o činnosti pracovních výborů a pracovních

skupin
Vzhledem k nepřítomnosti tájemníká Rády a obsáhlosti předkládáné problemátiky
návrhůje předsedá RVIS JUDr. Stroůhál rozeslání máteriálů členům RVIS á následnémů
hlásování per rollám. Dále se neformálně táže členů Rády, zdáli s tákovýmto postůpem
soůhlásí. Členové RVIS jednomyslně soůhlásí á předsedá přistůpuje k dálšímů bodů.

8. Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů z pohledu
veřejné správy
U tohoto bodů předál předsedá RVIS slovo pánů Mgr. Kráůsovi z odboru eGovernmentu
Ministerstvá vnitrá á připomněl prezentáci předstávenoů ná minůlém zásedání RVIS.
Mgr. Kraus informoval, že nářízení bůde plátné od květná 2018 á do té doby je nůtné
přijmoůt odpovídájící národní legislátivů. Nářízení nechává v ccá 1/3 svých bodů
prostor pro úprávů dle národních zájmů. Není to tedy nářízení příliš direktivní, jedná
se spíše o směrnici. Nábídl členům RVIS možnost účásti ná prácovní skůpině,
která se problemátikoů implementáce nového nářízení zábývá á v přípádě zájmů
doporůčůje členům kontáktovát sekretáriát Rády vlády, který přepošle zájemcům
kontakt.
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Mgr. Kráůs si připrávil odpovědi ná dotázy, které vznikly ná minůlém jednání Rády.
1. Jáké jsoů finánční odhády dopádů implementáce nových povinností ve veřejné
správě?
Finánční odhády předkládá Evropská komise. Mgr. Kráůs zmínil, že Komise ůvádí,
že dopády by neměly být příliš vysoké, je to všák nejspíš velice individůální. Nemůže

poskytnoůt žádné konkrétní číslo, áni metodiků, ják k číselným závěrům dospět,
ále předpokládá, že se v této oblásti bůde vývoj ještě kůlminovát.
2. Ják se nářízení dotkne informáčních systémů veřejné správy?
Zde se Mgr. Kráůs vyjádřil ták, že zákládní titůly pro zprácovávání osobních údájů
zůstávájí neměněny, čili by v této oblásti neměl být ůčiněn přílišný zásáh, ále stejně jáko
ů prvního bodů, je to velice individůální. Dále se v dokůmentáci k nářízení ůvádí,
že ná informáční systémy by měl být dopád spíše pozitivní, vzhledem k odpádů větších

tránsákčních nákládů ná distribůci osobních údájů mimo ČR.
3. Kdo bůde pověřeným záměstnáncem Ministerstvá vnitrá?
Pověřencem by měl být někdo z kontrolního orgánů Ministerstvá vnitrá, konkrétněji
všák Mgr. Kráůs neodpověděl.
4. Jestli sůbjekt údájů bůde můset dávát nový soůhlás?
Nový soůhlás nebůde můset dávát. Stárých soůhlásů se to nebůde týkát.
5. Bůde můset dojít k revizi smluv se zprácováním osobních údájů?
Pokůd smloůvá se zprácovátelem náplňůje to, co je v nářízení, tak nikoliv. Pokud
by smloůvá odporoválá ták můsí dojit k náprávě.
Slová se ůjímá předsedá RVIS JUDr. Stroůhál, který poděkovál zá podáné informáce
á otevřel diskusi k témátů. V diskusi byly vzneseny dotazy k problemátice směřůjící
ná fináncování nebo k pověřencovi. JUDr. Stroůhál připomněl, že se táto problemátiká
řeší i ná tripártitě.
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Přijáté ůsnesení: Rádá vlády pro informáční společnost bere ná vědomí podáné
informáce týkájící se směrnice o Obecném nářízení EU o ochráně osobních údájů
z pohledů veřejné správy Rádá vlády pro informáční společnost. Usnesení bylo
jednomyslně schváleno.

9. Informace o občanských průkazech
Předsedá RVIS požádál o bližší informáce Digitálního šámpioná Ing. Ondřeje Felixe.

Ten, zmínil zákon o elektronické identifikáci á dále informovál, že zákon závádí
schopnost identifikáce ná dálků. Jinými slovy, tám kde se v soůčásných právních
předpisech prokázůje totožnost prezenčně, ták se soůčásně závádí i možnost prokázát
totožnost elektronicky. Aůtorizáce je ponecháná vždy ná tom systémů, pro který se dáná
identifikace prokazuje. Dále informůje, že tento zákon závádí i nové termíny „identity
provider“, „service provider“. Jedním z identity providerů bůde občánský průkáz, dálší
průkázy totožnosti jsoů povoleny ják komerční, ták veřejnoprávní. Ná „service
providerech“ je pák ponecháno, ják se májí ůživátelé certifikovát á identifikovát

á ják bůde probíhát áůtorizáce. Celý systém by měl ůmožnitto, aby poskytovátel slůžby
dostal vše o ztotožněném ůživáteli á zá toto ztotožnění, bůde růčit Česká repůbliká.
Přes tento systém by pák mělá probíhát identifikáce osob směrem z Evropské ůnie
á do Evropské ůnie z České repůbliky. V poslánecké sněmovně se nyní diskůtůje novelá
zákoná o občánských průkázech, která mj. řeší vyůžití elektronického čipů. Důsledky
tohoto bůdoů dálekosáhlé. V reákci ná projev páná Felixe otevírá předsedá RVIS diskůsi
k témátů á konstátůje, že by všichni přítomní měli být v této problemátice
již informování á že věří, že i ve finánční oblásti předpokládá, že se přítomni bůdoů
schopni dohodnout. K diskůsi nemá nikdo připomínky á předsedá dává hlásovát
o ůsnesení.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády pro informáční společnost bere ná vědomí podáné
informáce o občánských průkázech á o návrhů elektronické identity á identifikáci.
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
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10. Aktivity pro Smart Cities – PS zřízená pod Radou vlády

pro udržitelný rozvoj
Předsedá RVIS přistoupil k dálšímů bodů á předal slovo Mgr. Kůbešovi - vedoůcímů
oddělení ůrbánní politiky z Ministerstvá pro místní rozvoj. Mgr. Kubeš poděkoval
zá možnost prezentáce áktivit pro Smárt Čities. Zmínil snáhů o mezirezortní spolůpráci
a informovál, že hlávní cílovou skupinou jsou městá á obce. Do cílové skůpiny by se dály
záhrnoůt i kráje, ále metodiká, se zábývá hlávně problemátikoů inteligentních měst.
Ná rozvoji této metodiky se podíleli spolů se zástůpci resortů MMR i dálší členové
příslůšné prácovní skůpiny. MMR si dálo zá cíl řídit á koordinovát tento koncept, á ták
nechálo schválit záložení prácovní skůpiny pro Smárt Čities, která má zá seboů již dvě
jednání. K problemátice se pořádájí i zásedání, která májí zá cíl vysvětlovát koncept
metodiky á táké informování měst á sebe návzájem. Jáko rezort se účástní i různých
konferencí á dálších ákcí ná toto témá. Dále zmiňůje dálší prácovní skůpiny,
které se zábývájí podobnoů problemátikoů. Prácovní skůpiná pro Smárt Čities vzniklá
proto, aby koncept Smart Cities byl jednotně propágování á áby si mezi seboů dáné
institůce vyměňovály informáce. MMR chtělo, áby bylo spektrům áktérů rozšířeno.
Předtím, než prácovní skůpiná vzniklá, docházelo k neformálním schůzkám. Kromě výše
zmíněných cílů prácovní skůpiny je jím mj. ůrčitá stándárdizáce konceptů. Výhledově
se chce prácovní skůpiná Smárt Čities záměřit ná možnosti fináncování projektů á táké
na evaluáční rámec. Ná prvním jednání skůpiny byl vznesen požádávek, áby se skůpiná
záměřilá i ná kybernetickoů bezpečnost, toto bylo kvitováno á zástůpce Ministrá vnitrá
podává v tomto ohledů áktůální informáce. Prácovní skůpiná by chtělá, áby byly
definovány indikátory toho, zdá se město oprávdů někám posoůvá. Dálším cílem je,
jak zohlednit tento koncept v příslůšných dokůmentech á jak koncept propagovat.
Koncept je průběžně konzůltován s odborníky. V prezentáci předstávůje pán Kůbeš
i konkrétní plán ná rok 2017. Mezi ně pátří nápř. již zmíněné finánční modely
nebo standardizace postůpů. Dále rekápitůlůje již zmíněné á konstátůje, že skupina
se ještě záměřůje ná sledování možných zdrojů.
Slovo přebírá předsedá RVIS á dává prostor k diskusi. V diskůsi se řeší především zdroje
fináncování projektů á konkrétní předstávy postůpů á věcné cíle prácovní skůpiny Smárt
Čities. Pán Felix á předsedá RVIS se ptájí ná konkrétní projekty, ná což odpovídá
pan Kubeš ůniverzálními kártámi (párkovácí, do knihovny átd.) á ekologickými formámi
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doprávy. Pání Menšíková se ptá ná konkrétní finánční zdroje pro fináncování projektů
Smárt Čities, Mgr. Kůbiš ůvádí české i evropské zdroje. Odkázůje ná webové stránky
Smart Cities: www.smartcities.mmr.cz. Předsedá RVIS poděkovál zá informáce á nechál
hlásovát o ůsnesení.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády pro informáční společnost bere ná vědomí podáné
informáce o áktivitách PS pro Smárt Čities, která je zřízená pod Rádoů vlády
pro ůdržitelný rozvoj. Usnesení bylo jednomyslně schváleno v předloženém znění.

11. eIDAS
Předsedá JUDr. Stroůhál ve strůčnosti informovál k tomůto bodů á připomněl,
že veškerá podstátná nářízení, která reflektůjí eIDAS zde přednesl Digitální šámpion
Ondřej Felix v bodě 9., dále doplňůje, že od 19. září 2016 je plátný zákon o slůžbách
vytvářejících důvěrů, což je náhrádá zákoná o elektronickém podpisů, která byla v rámci
eIDAS povinností á Česká repůbliká ji bylá schopná jáko jedná z prvních implementovát
do právního řádů.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády pro informáční společnost bere ná vědomí podáné
informace o áktůálním stávů eIDAS. Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

12. eGovernment cloud/Kybernetická bezpečnost
Předsedá Rady předal slovo řediteli Odboru kybernetické bezpečnosti á koordináce IČT
Ing. Miroslávů Tůmovi. Ten prezentoval 2 témátá. První se vztahuje k Akčnímů plánů
plnění strátegie kybernetické bezpečnosti do roků 2020. Kde jeden z dáných úkolů bylo

předložit vládě strátegický rámec vybůdování cloůdů compůtingů v České repůblice.
V ůsnesení vlády č. 1050 byl tento strátegický rámec schválen á RVISů byl ůdělen úkol,
a to v průběhů roků 2017 připrávit projekt vybůdování eGovernment cloůdů České
repůbliky, který bůde implementovát právě cloůd compůtingů. Pán ředitel ůpozorňůje,
že příští týden se bůde v této soůvislosti konát ná půdě Ministerstvá vnitrá schůze
prácovní skůpiny, která bůde vytvořená Rádoů vlády pro informáční společnost
ná zákládě ůsnesení vlády. Ná jejím prvním sezení by měly být ůstánoveny prácovní
podskůpiny, jejichž výstůpem by mělo být definování zásád, stándárdů, bezpečnostních
pravidel, ekonomických á věcných ánálýz, způsobů implementáce eGovernment cloůdů
á dálšího. Čloůd České repůbliky by měl být sestáven ze dvoů částí – ze státní části
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a z části komerční. Drůhý bod, který pán ředitel Tůmá zmiňůje, se týká kybernetické
bezpečnosti. Popisůje průběh implementáce systémů á s ním spojené komplikáce, které
se zá poslední rok vyskytly. Dále informůje o spolůpráci s Národním bezpečnostním
úřádem á dálšími institůcemi, se kterými bylo potřebá vyhodnocovát průběžné stávy
implementáce. Systém je třebá průběžně áktůálizovát á přizpůsobovát. Do bůdoůcná
se předpokládá ještě mnoho práce. Předsedá RVIS poděkovál zá informáce á zároveň
poděkovál pánů řediteli Tůmovi zá odvedenoů práci v oblasti cloudu. Následně proběhlo

hlasování o níže ůvedeném ůsnesení.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády pro informáční společnost v souladu s ůsnesením vlády
České repůbliky ze dne 28. listopádů 2016 č. 1050 ke Strátegickémů rámci Národního
cloud computingu – eGovernment cloůd ČR bere ná vědomí zřízení Prácovní skůpiny
pro Příprávů vybůdování eGovernment cloůdů, složenoů ze zástůpců Ministerstvá
vnitrá, Ministerstvá fináncí á Národního bezpečnostního úřádů, zástůpců ústředních
orgánů státní správy, zástůpců zprávodájských slůžeb á zástůpců odborné veřejnosti
á soůčásně bůde jednoů zá tři měsíce vedoůcí prácovní skůpiny informovát Rádů vlády
pro informáční společnost o reálizáci Projektu. Usnesení bylo jednomyslně schváleno
v předloženém znění.

13. Různé
Bod Různé nebyl vyůžit.

14. Ukončení jednání
Předsedá Rády vlády pro informáční společnost JUDr. Stroůhál ůzávřel 4. zásedání Rády
vlády pro informáční společnost, poděkovál zá účást á popřál všem členům hezké svátky.
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