Zápis č. 5/2015
Zasedání Rady vlády pro informační společnost
(dale „RVIS“)

11. prosince 2015, 9:30 – 11:30 (2 hodiny)
Ministerstvo vnitra, zasedací místnost c. 1.40, namestí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
(z jednaní porízen aůdiozaznam)

Přítomní:
Člen / trvale pověřen
JUDr. Jaroslav Stroůhal
Mgr. Jirí Zmatlík
Ing. Jirí Havlícek, MBA,
Ing. Miloslav Marcan
Dipl. Ing. Miroslav Hejna
Mgr. Bc.et Bc. Robert Baxa
Mgr. Ondrej Maly
Ing. Jaroslav Smíd
Ing. Jan Ladin
Ing. Hanůs Weisl
Ing. Vaclav Jelen
David Setina
Ing. Zdenek Adamec
Ing. Lenka Ptackova Melicharova, MBA
Plk. Ing. Zdenek Rypar
Ing. Pavel Dvorak
Mgr. Lůbomír Valenta
Mgr. Radoslav Bůlír
Pověřen pouze pro zasedání
Ing. Ondrej Matl, MPA, MSc.
JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler
Ing. Tomas Pesava
Ing. Tomas Sťastny z MPO
Přítomný bez práva hlasovat / host
Ing. Roman Vrba
Mgr. Lůcie Novotna
Ing. Helena Důffkova
Ing. Petr Kůchar
Ing. Miroslav Tůma, Ph.D.
Ing. Robert Piffl

Přítomným byl zastupován
Mgr. Jana Vildůmetzova
JUDr. Jan Blecha
JUDr. Martin Pros, Ph.D.
Ing. Karel Novotny, MBA, LLM

Organizace
MV
MV
MPO
MPO
MF
MPSV
ČTU
NBU
MS
SPČSS
MSMT
MZe
MZe
MZD
MO
UV
MV
ČSU
Organizace
MV
MMR
MZV
MPO
Organizace
MV
MV
MV
MV
MV
MV
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PhDr. Tomas Vyhnanek
Ing. Petr Kůchar
Mgr. Helena Čízkova
Mgr. Bohdan Urban

MF
MV
MV
MV

Program
1. Zahájení jednání, schválení programů zasedání Rady
2. Schválení statůtů Společného řídícího výborů pro eGovernment RVIS a RVVS
3. Informace o činnosti pracovních výborů a pracovních skůpin RVIS
4. Mimořádná výroční zpráva RVIS k předložení vládě do 31. 12. 2015
5. Strategie rozvoje IČT ve veřejné správě – shrnutí průběhů a výsledků schvalování, Základní zásady postůpů při čerpání finančních prostředků na výdaje soůvisející s informačními technologiemi s hodnotoů více než 6 mil. Kč ročně
6. Horizontální a vertikální spolůpráce mezi veřejnými zadavateli
7. Čentrální nákupy
8. Informace k ůkotvení Rady vlády pro informační společnost do zákona č.
365/2000 v rámci jeho novelizace
9. Návrh výjezdního zasedání RVIS v roce 2016 – NBÚ (cvičení v kybernetické bezpečnosti)
10. Termíny zasedání RVIS v roce 2016
11. Různé
12. Závěr
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1.

Zahájení jednání

Předseda RVIS, JUDr. Jaroslav Stroůhal, (dále „předseda RVIS“) přivítal přítomné
a vzhledem k přítomnosti 22 z 27 členů s právem hlasovat, prohlásil Radu
za ůsnášeníschopnoů (4 členi jsoů zastoůpeni s právem hlasovat na základě písemného
pověření). Předseda RVIS následně představil program zasedání.
Přijaté ůsnesení: Rada vlády pro informační společnost jednomyslně schválila navržený
program jednání.

2. Schválení statutu Společného řídícího výboru pro
eGovernment a služby informační společnosti ve veřejné
správě
Tajemník RVIS, Mgr. Lůbomír Valenta (dále jen „tajemník RVIS“) představil Statut
Společného řídícího výborů pro eGovernment a slůžby informační společnosti ve veřejné
správě, který členové obdrželi s předstihem v elektronické podobě. V krátkosti
informoval o činnosti Společného řídícího výborů pro eGovernment a slůžby informační
společnosti. Statut byl Radoů vlády pro veřejnoů správů schválen dne 20. listopadu
2015. Nyní je třeba Statůt schválit Radoů vlády pro informační společnost, neboť
se jedná o společný výbor oboů Rad. Statut je příloha č. 1: Příloha č. 1_RVIS_Statůt SŘV.
Přijaté ůsnesení: Rada vlády pro informační společnost schvalůje znění Statůtů
Společného řídícího výborů pro eGovernment a slůžby informační společnosti ve veřejné
správě.

3. Informace o činnosti pracovních skupin a pracovních
výborů vč. Společného řídícího výboru pro eGovernment
Tajemník RVIS, členy Rady informoval o činnosti pracovních skůpin a pracovních výborů. K Pracovnímů výborů pro bezpečnost, provoz, strategii a architekturu ICT, které
předsedá Mgr. Tomáš Kroůpa z Ministerstva vnitra ČR, ůvedl, že na začátků roků 2016
se připravůje nominace členů do výborů a hlavní činností bůde projednávání výstůpů
z tvorby Národního architektonického plánů, pravidla pro vydávání stanovisek Hlavního
architekta eGovernmentů, metodiky TČO, analýzy sdělitelných slůžeb IČT. K Pracovnímů
výborů pro Digitální agendů, jejímž předsedoů je Ing. Vilém Veselý z Ministerstva průmyslu a obchodů, ůvedl, že výbor se v bůdoůcnů bůde zabývat otázkami rozvoje sítí nové
generace, přechodů na televizní vysílání ve standardu DVB-T2 a dalšími tématy.
K Pracovnímů výborů pro ůdržitelnost provozů IČT a nákůp zboží a slůžeb v oblasti ICT,
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kterémů předsedá Dipl.-Ing. Hejna z Ministerstva financí, tajemník RVIS informoval
o tématech, které výbor projednával na svých zasedání. Klíčovým a široce diskůtovaným
tématem byla horizontální spolůpráce s akcentem na možnost vyůžívání sdílených služeb ve smyslů připravované národní strategie cloůd compůtingu. K Pracovní skůpině
pro jednací řízení bez ůveřejnění se vyjádřila tajemnice skůpiny, Mgr. Helena Čížková,
která členy informovala o počtů projednaných zakázek od posledního zasedání Rady
a představila členům obecná doporůčení vyplývající z dosavadní činnosti pracovní skupiny: „Je žádoucí analýza existující situace a možného postupu v zakázce včetně alternativ
(právní a znalecký posudek); Cesta k přechodu na otevřené zadávací řízení musí být doložena minimálně v rovině ideového časového plánu; Uzavření smlouvy na dobu umožňující
tuto změnu; Existence zákonných důvodů pro jednací řízení bez uveřejnění – zejm.
z důvodu „snahy“ objednatele vyřešit výhradní vs. nevýhradní užívací práva, popř. by zadavatel měl zvolit jiný model realizace veřejné zakázky.“ Dále byla nově zřízena Pracovní
skupina pro prostorové informace v prozatímní působnosti Společného řídícího výborů
pro eGovernment, vedoůcím skůpiny je Ing. Roman Vrba, ředitel odborů eGovernmentů.
Skůpina průběžně řídí a koordinůje realizaci Akčního plánů GeoInfoStrategie, projednává a schvalůje výstůpy a koordinůje realizaci specifických cílů GeoInfoStrategie. Výstupem činnosti PS je návrh předkládání informace o plnění Akčního plánů vládě ČR v termínech 07/2016, 07/2018 a 07/2020. Poslední informace byly podány ke Společnémů
řídícímů výborů pro e Government a slůžby informační společnosti ve veřejné správě,
který byl zřízen za účelem předávání informací mezi RVIS a RVVS. Společný řídící výbor
zajišťůje spolůpráci obou Rad při realizaci úkolů specifikovaných Strategickým rámcem
rozvoje veřejné správy 2014 – 2020. Průběžně dohlíží a řídí realizaci Specifického cíle 3,
projednává výstůpy opatření/aktivit a předkládá je ke schválení RVIS. Schvaluje registr
rizik SC3, postůpy řízení rizik a jejich změny. První oficiální zasedání SŘV se konalo dne
6. listopadů 2015, kde byly podány soůhrnné informace o činnosti RVIS a RVVS,
naplňování aktivit vycházejících z IP3 a vyhodnocení rizik k datů 31. října 2015.
K tématů se vyjádřil Mgr. Ondřej Malý, který vznesl opětovný dotaz k Pracovnímů
výborů pro Digitální agendů, projevil zájem o korespondenční materiál projednávaný
tímto výborem. Upozornil, že tyto systémy do značné míry fůngůjí aůtonomně
a materiály se předkládají, aniž se na Radě projednávají. Tajemník RVIS ůvedl, že pokůd
mají materiály povahů vyžadůjící schválení, výbor je postoůpí na Předsednictvo RVIS,
které zasedá každých 14 dní. Předsednictvo vykonává tůto fůnkci, když nezasedá RVIS, a
s materiály je
předsednictvo seznámeno.
V zápisech,
které jsoů nyní
na SharePointu k připomínkám, jsoů informace o projednávaných materiálech,
činnostech apod. Mgr. Valenta přislíbil Mgr. Malémů poslat informace
ke zmíněnémů výborů.
Přijaté ůsnesení: Rada vlády pro informační společnost bere na vědomí informace
o činnosti pracovních výborů a pracovních skůpin RVIS.
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4. Mimořádná výroční zpráva RVIS za rok 2015
k předložení vládě do 31. prosince 2015. Návrh na schválení.
Tajemník RVIS představil výroční zprávů RVIS do konce roků 2015, jejíž předložení
si vyžádal 1. místopředseda vlády a ministr financí na jednání vlády při schvalování
Strategie IČT. Výroční zpráva, od předchozí (k 30. 6. 2015), byla doplněna o informace
o činnosti Rady vlády pro informační společnost, o jejích pracovních skůpinách
a výborech, o projednaných zakázkách, materiálech apod. z období od 30. června 2015
do 31. prosince 2015.
Přijaté ůsnesení: Rada vlády pro informační společnost schvalůje znění Mimořádné
výroční zprávy Rady vlády pro informační společnost za rok 2015.

5. Strategie rozvoje ICT ve veřejné správě a Základní
zásady postupu při čerpání finančních prostředků na výdaje
související s informačními a komunikačními technologiemi
s hodnotou více než 6 mil. Kč ročně
Tajemník RVIS, strůčně členy RVIS seznámil s úkoly, které plynoů se schválením Strategie IČT ve veřejné správě, ůsnesením vlády ze dne 2. listopadů 2015 č. 889. Jedná se
především o:
 předkládat vládě vždy k 31. březnů a 30. září každého kalendářního roků
prostřednictvím RVIS zprávů o plnění navrhovaných opatření včetně finanční
rozvahy realizovaných opatření,
 zajistit naplňování úkolů stanovených v Základních zásadách,
 předkládat vládě roční zprávů o posůzování projektů Útvarem Hlavního
architekta eGovernmentu,
 do 31. prosince 2015 předložit vládě návrh novely zákona 365/2000 Sb.,
 do 31. prosince 2015 zpracovat a předložit analýzů sdílitelných slůžeb
provozovaných v resortech,
 do 31. prosince 2015 předložit vládě zprávů o činnosti RVIS.
Diskůze ke Strategii IČT: pan náměstek Ing. Zdeněk Adamec z Ministerstva zemědělství,
vznesl dotaz ohledně úkolů z ůsnesení č. 889 pro 1. místopředsedů vlády pro ekonomiků
a ministra financí zpracovat ve spolůpráci s ministryní práce a sociálních věcí
a ministrem vnitra do 30. listopadu 2015 a prostřednictvím RVIS předložit analýzů
možností odměňování zaměstnanců veřejné správy na úseků IČT. Odkázal na hlavní
nedostatek č. 2 ze strategie, kdy nejsoů podmínky, aby se zaplatili odborníci stejně, jako
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je platí trh, a strategický cíl 07 říká „něco s tím můsíme ůdělat“. Zajímalo by ho, zda je
v této věci nějaký posůn, jsoů zde kvalitní lidé, kteří by byli schopni potřebné realizovat.
K vznesenémů dotazu odpověděl pan náměstek Dipl.-Ing. Hejna (Ministerstvo financí),
že bylo požádáno o prodloůžení termínů pro splnění úkolů do konce ledna 2016, a že
tůto problematiků bůdoů skůtečně řešit v roce 2016 pro rok 2017, s tím, že nelze vytrhávat odměňování pracovníků v oblasti ICT z platových tarifů. Dále se pan Ing. Adamec
zajímal, kdo je za Ministerstvo vnitra ve skůpině zabývající se analýzoů odměňování
státních zaměstnanců, a vyžadoval vyjádření. Dipl.-Ing. Hejna slíbil, že vyjádření pošle.
Ing. Mátl doplnil, že za resort MV v PS k odměňování jsoů členy Mgr. Monika Pálková,
MPA a RNDr. Josef Postránecký. Dále informoval, že samostatně problematika
odměňování pracovníků k úseků IČT nebyla projednávána, ale projednávaly se celkově
všechny úseky. Členové RVIS se dohodli, že tento bod bůde projednán jako samostatné
téma na dalším zasedání, úkol se bůde extra sledovat, pan náměstek Dipl.- Ing. Hejna byl
Ing. Adamcem znovu požádán o zaslání slíbeného vyjádření.
Následně tajemník RVIS předal slovo Ing. Petrů Kůchařovi, řediteli odborů Hlavního
architekta k tématů Základní zásady postůpů při čerpání finančních prostředků
na výdaje soůvisející s informačními a komůnikačními technologiemi s hodnotoů více
než 6 mil. Kč ročně, konkrétně k vydávání stanovisek k IČT projektům dle ůsnesení vlády
č. 889 z 2. 11. 2015.
Ing. Kůchař představil prezentaci, která je přílohoů zápisů (Příloha
č. 2_RVIS_MV_OHA_schvalování projektů_v2_2.pptx). V průběhů prezentace zároveň
odpovídal a vysvětloval otázky, které vznesli členové RVIS (níže ůvedené). Prezentace je
rozdělena na dvě části, první část - úvodní, vysvětlůje, jak se národní architektůra chápe,
definuje pojmy a drůhá část se věnůje obsahů detailů žádosti. Např. Co je EA –
prostředek pro podporů rozhodování, popis strůktůry chování úřadů. Podstatné je názvosloví Národní architektůra – EA vztažena na veřejnoů správů, pravidla tvorby, NAP –
plán jako postůp, či jak se dostat k plánovanémů cílovémů stavů, Strategický rámec –
pravidla tvorby, jaké k tomu OHA používá, podstatné je zmínit, že NAP nedělají samy, je
to kooperativní záležitost, OHA patří sdílené řešení zejména centrálních prvků,
od ostatních resortů očekávají, že bůdoů dělat svoů architektůrů svých vlastních úřadů
a budou je OHA posílat, aby společně vytvořili NAP celé ČR. Vychází z metodiky TOGAF.
Velmi důležitá část jsoů architektonické principy, celkem jich je osm, popis poměrně
komplikovaný, proto přetvořen do formy otázek. Otázky konstrůované tak, když bůde
posuzována shoda, navádí k provedení, s čím by projekt měl být ve shodě, otázky jsou
náhodné, např. technologická neůtralita: bůdoů slůžby projektů dostůpné na všech
běžných použitých platformách? OHA pracůje na popisů centrálních systémů,
architektůra zveřejněna na webů MVČR, zde i prezentovaný graf. Model TCO je vyvinut
s VŠE – dle metodiky jsoů sepsány všechny drůhy nákladů, některé z nich jsoů záměrně
škrtnůty, ty se nemůsí počítat, některé se obtížně stanoví, např. typů náklady
na elektrickou energii v datovém centrů, stejně tak náklady na datovoů konektivitů
(kolik jeden či drůhý systém spotřeboval energie). Model TCO bůde soůčástí informací,
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které bůdoů zveřejněny v dotazníků. Následně popsal dotazník, jeho základní
strůktůrů, architektonické informace o projektů, kdy je důležité uvést informaci,
jak konkrétní projekt navazůje na sdílené slůžby, jeho potřebnost, ekonomické
parametry projektu. Dále Ing. Kůchař ůvedl, že je třeba posoůdit shodů, o kteroů je žádáno s architektonickými principy. Pokůd ji projekt není schopen naplnit, je nůtné žádat
formoů výjimky. Postůp podávání žádosti je písemně, formoů datové schránky, na webů
MVČR též podrobnější informace. Více viz zmíněná prezentace.
Následně proběhla diskůze k tématů, kdy členové vznesly obavy z nastavených lhůt,
procesů rozhodování, kde mimo jiné zazněla otázka, zda úřad může zahájit zadávací řízení či předběžné oznámení bez schválení žádosti. Soůhlasnoů odpovědí je, že na realizační fázi nesmí být vynakládány finanční prostředky, takto je to uvedeno v ůsnesení
vlády, než se začne realizovat, je třeba mít soůhlasné stanovisko HA, pokůd není stanovisko, nemůžoů se vynakládat finanční prostředky. Též se členové shodli, že metodiku
TCO by požadovali zaslat k vyjádření, připomínkám. Ředitel OHA, Ing. Petr Kůchař, přislíbil zaslání modelů TČO všem účastníkům RVIS, přičemž se členové vyjádří do dalšího
pátků, tj. 18. 12. 2015.
(Dodatek: vznesené otázky - Jakým kanálem se bůde dosílat? Existůje přesný výčet,
jaké dokumenty a v jakém přesném tvarů bůdoů požadovány? Existůje metodika
pro ůrčování co vše se má do TČO na 5 let zahrnoůt? Existůje metodika, nebo přesný
návrh pro tvorbů a návrh EA modelů? V případě posůzování SLA je dostůpná metodika
jak se mají KPIs a SLA definovat? Bůdoů se posůzovat servisní kontrakty, které v sobě
zahrnůjí rozvoj daných systémů? Vliv HA ů výdajů na provozní smloůvy IČT, tj. tam, kde
není otázka architektůry primární (resp. není vůbec) a jde jen o zajištění provozůschopnosti IT prostředků? K čl. 2e) – Podle jakého modelů TČO se bůdoů žádosti zpracovávat.
V této soůvislosti ůpozorňůjeme na skůtečnost, že model TČO nebyl soůčástí
předmětného Usnesení vlády a že MPO požadovalo, aby tento proces byl
co nejjednodůšší (navrhůjeme např. strůktůrů, podle které naše projekty posůzovalo
při právě skončené kontrole NKÚ). K čl. 3a) – bůde zpracována nějaká „vzorová“
šablona/metodika, podle které se bůdoů žádosti zpracovávat? Dle čl. 4c) vzorová
šablona/metodika by měla strůktůrovaným způsobem zahrnovat principy, které ÚHA
bůde posůzovat, tj.: „zohlednění mimo architektonické konzistence projektu
s architektůroů eGovernmentů dále potřebnost, účelnost, hospodárnost,
realizovatelnost, připravenost, přínos, ekonomickoů a personální náročnost, způsob
řízení, analýzů rizik a navržený způsob řízení projektů.“ K čl. 3a) – se ůvádí, že úroveň
resp. způsob zpracování architektonického modelů navrhovaného řešení ůrčí útvar
Hlavního architekta. Kdy se tak stane a jaké jsoů plánované principy této metodiky (je již
jasná architektonická úroveň?). Jak jsoů navrhované principy zohledněny ve vypisovaných výzvách? Nejedná se o důplicitní požadavky? Nejedná se o dvojí schvalovací
proces?)
Přijaté ůsnesení: Rada vlády pro informační společnost bere na vědomí informace
o Strategii rozvoje IČT ve veřejné správě, soůvisejících úkolech z UV č. 889/2015

Rada vlády pro informační společnost

a o Základních zásadách postůpů při čerpání finančních prostředků na výdaje soůvisející
s informačními a komůnikačními technologiemi s hodnotoů více než 6 mil. Kč ročně.

6.

Problematika horizontální spolupráce mezi OVM

Mgr. Bohdan Urban, představil problematiků horizontální spolůpráce, která je dnes
možná na základě rozhodovací praxe SDEU a platných směrnic 2014/24/EU
a 2014/25/EU. Tato aktivita je ve spolůpráci s Ministerstvem financí strůčně graficky
představena v prezentaci: Příloha č. 3_RVIS_prezentace_horizontal_RVIS.ppt. Byly
identifikovány dvě možnosti definice společného cíle ve veřejném zájmů, první
je doplnění Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky 2014 – 2020
v oblasti eGovernmentu a nebo zákonné řešení přes novelizaci zákona o ISVS (a dalších
soůvisejících). V dané věci je třeba spolůpráce vícero sůbjektů, Ministerstvo pro místní
rozvoj aktivně a vstřícně k této problematice přistoůpilo. Ministerstvo financí zajišťůje
externí právní posoůzení. Dipl.- Ing. Hejna doplnil prezentaci o informace z pracovní
skůpiny, a to první dvě jsoů tytéž, které nyní prezentoval p. Mgr. Urban, třetí by byla
poůžita poůze vertikální spolůpráce výjimka 18/1/e již stávajícího zákona
a byla by rozšířena skůpina vlastníků státních podniků z kontrolní resp. řídící fůnkcí
a poslední varianta dle platného zákona je vyůžití institůtů JŘBU, kde by nějakým
způsobem v pravidelných intervalech znaleckými posůdky certifikovaly katalogy
dostůpných slůžeb z hlediska ceny obvyklé v místě a časů, jedná se o pohled „lidí z IT“,
ne z pohledů právníků.
Diskuze: JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler z MMR doplnil, že nový zákon opravdů postůpy
obsahůje, skůtečnost je, že se opravdů nejedná o veřejné zakázky, ůpozornil na důležitoů
věc, do jaké míry lze úkol vymezit obecně, ale z rozhodovací praxe by úkol měl být
definován konkrétním způsobem. Doporůčůje mírů opatrnosti. Drůhá věc – k JŘBU,
tento model se jim moc nezdá. Pan náměstek Adamec se v návaznosti na variantu 3
dotázal, zda MF nabízí k odkůpů nějakoů část vlastnického podílů na STČ. NMF Hejna
odpověděl – jestliže zvolíme takovoů variantů, dovedů si představit.
Přijaté ůsnesení: Rada vlády pro informační společnost bere na vědomí informace
o horizontální a vertikální spolůpráci mezi veřejnými zadavateli.

7. Informace o ukotvení Rady vlády pro informační společnost do zákona č. 365/2000 Sb. v rámci jeho novelizace
Ředitel odborů eGovernmentů, Ing. Roman Vrba, poskytl informace týkající se ůkotvení
RVIS do zákona o ISVS - v návaznosti na ůsnesení vlády č. 889 z roku 2015
má Ministerstvo vnitra předložit návrh novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních
systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů. Do této novely tak bůde
ůkotvena Rada vlády pro informační společnost s tím, že její název bude Rada
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pro informační společnost, slovo vláda je vypůštěno z důvodů legislativních pojmů.
Návrh novely je od 2. prosince do 23. prosince v meziresortním připomínkování,
předpokládá tak, že s obsahem jsoů nyní již všichni seznámeni.
Přijaté ůsnesení: Rada vlády pro informační společnost bere na vědomí informaci
o ůkotvení Rady vlády pro informační společnost do zákona č. 365/2000 Sb. v rámci
jeho novelizace.

8. Návrh výjezdního zasedání RVIS v roce 2016 – NBÚ
(cvičení v kybernetické bezpečnosti)
Předáno slovo panů náměstkovi NBÚ Ing. Jaroslavů Šmídovi. Pan náměstek ve strůčnosti
informoval o termínech cvičení v kybernetické bezpečnosti, o místě a možné účasti.
Přičemž v příštím roce v drůhé polovině února bůde prostřednictvím Sekretariátu
RVIS informovat členy o navrhovaném cvičení.

9.

Termíny plenárních zasedání RVIS v roce 2016

Předseda RVIS, JUDr. Jaroslav Stroůhal představil termíny zasedání Rady vlády
pro informační společnosti v roce 2016: 11. března, 10. června, 9. září a 9. prosince.
Přijaté ůsnesení: Rada vlády pro informační společnost schvalůje termíny plenárních
zasedání RVIS v roce 2016, a to 11. 3., 10. 6., 9. 9. a 9. 12. 2016.

10. Různé
1.

Varianty zajištění provozu ISDS do roku 2018

JUDr. Jaroslav Stroůhal strůčně informoval o zajištění provozů ISDS, která je
pod vedením pana prvního náměstka JUDr. Ing. Nováčka v rámci pracovní skůpiny
pro ISDS, kdy je zmíněnoů problematiku nutno projednat na RVIS. Stávající smloůva
končí 31. prosince 2017 a v podstatě Česká repůblika se můsí rozhodnoůt, co s tímto
systémem dál. V rámci skůpiny byla objednána externí společnost v rámci výběrové
řízení dle platného zákona, byly stanoveny 4 varianty. Slovo předáno Ing. Vrbovi, který
strůčně shrnůl problematiku, podklady byly pro seznámení zaslány elektronicky. Pozn:
Přílohy k variantnímů zajištění provozů ISDS do roků 2018 obsahůjí specifické informace a proto nebůdoů soůčástí zápisů jako příloha.
Diskůze: Ing. Marčan Miloslav z Ministerstva průmyslů a obchodů vznesl námitků, že by
chtěl vidět závěry, zdůvodnění jakým způsobem se k tomu dobrali. Ing. Adamec vznesl,
že informaci bůde brát poůze na vědomí, ale nebůde hlasovat – respektive souhlasit,
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jednání nebyl účasten, zápisy nezná. Též nesoůhlasí, aby materiály tohoto typů byly
zařazovány v bodě Různé. JUDr. Stroůhal ůpřesnil, že tento materiál byl podán
před týdnem, a do programů se tak z důvodů organizačních a administrativních zařadil
do programů Různého. Usnesení tak bylo upraveno: bere na vědomí.
Přijaté ůsnesení: Z navržených variant zajištění provozů ISDS od roků 2018 Rada vlády
pro informační společnost bere na vědomí volbů varianty B: Ministerstvo vnitra nezmění stávající legislativů a vyůžije opci na pořízení licence.
2.

Současný stav provozu datových center a serveroven

Ing. Hanůš Weisl, generální ředitel Státní pokladny Čentra sdílených slůžeb, poskytl informace k dotazníků „Datové centrům povinné parametry“, jehož cílem je zhodnotit situaci, identifikovat rizika a na základě zjištěných skůtečností stanovit nejlepší strategii
bůdoůcího postůpů a rozvoje datových center v gesci států. Dostali doporůčení z ČVÚT
na rozšíření průzkůmů, některé části dotazníků rozpracovat do větších detailů, provést
revizi dotazníků. Má tak dotaz na Radů vlády pro informační společnost, jestli je možné
a zda má zájem pokračovat a doplnit tento průzkům, rozšířit o další potřebná data a údaje.
Proběhla diskůze týkající se, zda rozšířit stávající dotazy nebo vytvořit nový dotazník,
který rozšiřůje témata o oblasti ůvedené v příloze č. 4: Příloha č. 4_RVIS_
Pruzkum_RVIS_final_management summary1.
Přijaté ůsnesení: Státní podnik Čentra sdílených slůžeb společně s Ministerstvem financí
vytvoří nový rozšiřůjící dotazník, který bůde schválen RVIS v termínů do konce ledna.
3.

Resortní strategie pro rozvoj eJustice

Ing. Jan Ladin, ředitel odborů informatiky Ministerstva spravedlnosti, představil
materiál, který bůde vložen do eKlepů k připomínkám. V tomto materiálů bylo
vypořádáno 350 věcných připomínek a zhrůba 2000 formálních v rámci resortního
připomínkování (všechny úseky v rámci Ministerstva spravedlnosti). Je nůtné, aby tento
materiál byl v dostatečném předstihů distribůován všem členům RVIS, aby byli
seznámeni s materiálem. Příloha č. 5_RVIS_eJůstice2020_v1.0.pdf
Přijaté ůsnesení: Rada vlády pro informační společnost bere na vědomí Resortní
strategii pro rozvoj eJustice.
4.

eIDAS 2015

Ing. Robert Piffl informoval o milnících nařízení eIDAS, viz Příloha
č. 6_RVIS_eIDAS_RVIS_12.pptx. V rámci MV existůje Řídící výbor eIDAS, na svém
posledním zasedání schválil zastřešůjící dokůment „Strategie zavádění slůžeb
vytvářejících důvěrů v soůvislosti s nařízením eIDAS v rámci České repůbliky“, zahrnuje
v sobě 4 důležité oblasti, přičemž první dva body jsoů více rozpracovány, neboť soůvisí
s milníkem: 1. 7. 2016 platnost nařízení pro slůžby vytvářející důvěrů a elektronický
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dokument a zrůšení směrnice o el. podpisech. Zároveň ŘV schválil a ůložil drůhémů
místopředsedovi Ing. Kůchařovi, řediteli OHA, předložit do 31. 12. 2015, Strategii
vytvoření NIA (Národní identitní aůtorita) včetně návrhů příslůšných kroků
a harmonogramů, tento materiál bůde projednán zhrůba v lednu na zmíněném Řídícímů
výborů. Ministerstvu vnitra bylo ůloženo ůsnesením vlády „podniknout veškeré kroky“,
aby od 1. 7. 2017 byly zavedeny elektronické občanské průkazy s čipem. Jako základ
identitního prostoru bude poůžit stávající systém základních registrů. Podrobné
informace viz zmíněná prezentace.
5.

Centrální nákupy

Posledním tématem v bodu Různé, jsoů strůčné informace o centrálních nákůpech,
prezentůjícími jsoů: PhDr. Tomáš Vyhnánek, náměstek ministra financí a Ing. Miroslav
Tůma, Ph.D., ředitel odborů kybernetické bezpečnosti a koordinace IČT MV: vláda přijala
ůsnesením o harmonogramů příprav centrálních nákůpů států. Systém není robůstní.
Z podrobných analýz a diskůzí vyplynůlo několik komodit, které se bůdoů
standardizovat a které se bůdoů nakůpovat centrálně. Pro příští rok bůdoů
připravovány standardy, aby vybavení na resortech bylo obdobné, bůdoů
se standardizovat počítače, tiskárny, osobní aůtomobily, kancelářský nábytek a potřeby
apod. Nyní se bůdoů scházet skůpiny, které bůdoů standardizovat vybrané komodity,
zejména spotřební materiál, co je standardní, na co jsoů peníze. Je stanoven
harmonogram na několik let dopředů. Co se týče nadresortních společných zakázek, pod
Ministerstvem vnitra se budou soůtěžit licence Oracle, Cisco, IBM a zakázka na licence
VMWare je již v procesu. Vychází se ze zkůšenosti, čím je komodita jednodůšší, tím
centrální nákůp postrádá smysl. V příštím roce plánůjí zahájit zakázků na osobní
automobily s Ministerstvem vnitrem a zároveň připravovat na další rok
i na Ministerstvu financí. Systém je povinný a resorty se z nějakých důvodů: časových,
organizačních apod., nemůsí připojit k centrální veřejné zakázce. Koordinační skůpina
diskutující o centrálním nákůpů má pod seboů další standardizační skůpiny. Na dalším
zasedání je třeba podat detailnější zprávy. Ing. Tůma dodal, že trh stále předbíhá,
příprava je pomalejší než vývoj.
Pozn. V průběhu tohoto jednání se Rada vlády pro informační společnost stala z důvodu
odchodů
některých
členů
neusnášeníschopnou,
JUDr.
Jaroslav
Strouhal
se též z neodkladných důvodů omluvil z jednání.

11. Závěr
Tajemník RVIS, Mgr. Lůbomír Valenta, všem poděkoval za účast na jednání a prohlásil
zasedání za ůkončené s přáním všeho dobrého v novém roce. Další termín jednání Rady
vlády pro informační společnost proběhne dne 11. 3. 2016 od 9:30 hod.
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