USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. listopadu 2018 č. 749
o souhrnné analytické zprávě, výstupu Fáze I. projektu
Příprava vybudování eGovernment cloudu
Vláda
I.

schvaluje

1. souhrnnou analytickou zprávu, která je výstupem Fáze I. (přípravná) projektu Příprava
vybudování eGovernment cloudu (dále jen „eGC“), obsaženou v části III materiálu
čj. 891/18 (dále jen „Zpráva“),
2. pokračování realizace Fáze II. (pilotní) projektu Příprava vybudování eGC podle plánu
uvedeného v kapitole 10.1 Zprávy,
3. pokračování činnosti pracovní skupiny Rady vlády pro informační společnost
pro přípravu vybudování eGC složené ze zástupců Ministerstva vnitra, Ministerstva
financí a NÚKIB, zástupců zpravodajských služeb, zástupců ústředních orgánů státní
správy, zástupců orgánů veřejné správy a zástupců odborné veřejnosti do doby
dokončení výběru legislativního řešení právního rámce státní části eGC;
II. ukládá
1.

ministru vnitra

a) nejpozději do 30. listopadu 2018 pověřit některý útvar ministerstva vnitra dočasným
výkonem kompetencí Řídícího orgánu eGC (dále jen „ŘOeGC“) a ustanovit poradní
orgán složený ze zástupců Ministerstva vnitra, Ministerstva financí a NÚKIB, zástupců
zpravodajských služeb, zástupců ústředních orgánů státní správy, zástupců orgánů
veřejné správy a zástupců odborné veřejnosti,
b) zahájit projednání úprav systemizace služebních a pracovních míst a projednání
navýšení výdajových limitů kapitoly Ministerstva vnitra s Ministerstvem financí při řízení
státního rozpočtu pro ŘOeGC a dále nejpozději do 30. června 2019 ustanovit ŘOeGC
jako samostatný útvar ministerstva vnitra,
c) do 31. prosince 2019 ve spolupráci s ministryní financí vypracovat a vládě předložit
projekt státní části eGC včetně kapacitních, finančních a organizačních plánů,
2. ministru vnitra ve spolupráci s ministryní financí, ministryní průmyslu a obchodu
a ministryní pro místní rozvoj
a) do 30. listopadu 2018 ustanovit meziresortní komisi pro legislativní rozpracování variant
řešení právního rámce státní části SeGC, včetně koncepčního zadání souvisejících změn
legislativy a doporučení jedné z variant, ve spolupráci s pracovní skupinou RVIS pro
přípravu vybudování eGC a na základě požadavků, kritérií a variant uvedených
ve Zprávě,

b) do 30. června 2019 předložit vládě toto legislativní rozpracování variant a koncepční
zadání legislativních změn podle bodu II/2a garantům příslušných zákonů ve formě
návrhu usnesení vlády,
3. ústředním orgánům státní správy, spravujícím kritické a významné informační systémy
veřejné správy podle zákona č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti, nejpozději
do 31. března 2019 zpracovat hodnocení bezpečnostních dopadů a kalkulaci TCO pro
tyto ISVS v jejich resortech podle metodik uvedených ve Zprávě a předat je včetně
informací o termínech udržitelnosti investic do těchto ISVS jako podklady ŘOeGC,
4. ostatním členům vlády poskytnout součinnost s plněním úkolů podle bodu II/1a a II/2
tohoto usnesení.
Provedou:
členové vlády

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády
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