Zápis z mimořádného jednání Předsednictva
Rady vlády pro informační společnost
Termín zasedání: 28. února 2022 od 14.00 hod.
Místo konání: formou videokonference přes aplikaci Webex
Člen
Ondřej Profant
Mgr. Zdeněk Zajíček
Mgr. Jan Míča
Ing. Roman Vrba
Michal Bláha
Mgr. Radoslav Bulíř
Ing. Blanka Cupáková
Ing. Jan Koudelka
Ing. Miloslav Marčan
Ing. Milan Lonský
Ing. Hana Tajčová
Ing. Václav Jelen
Ing. Ondřej Felix
Ing. Petr Kuchař
JUDr. Jaroslav Strouhal
Ing. Jiří Borej
Ing. Oleg Blaško
Ing. Jaroslav Šmíd
Ing. Radek Brázda
Mgr. Milena Jabůrková, MA
Ing. Narek Oganesjan
Ing. Vilibald Knob
Tereza Rychtaříková
Ing. Jaroslav Ouřada
Doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.,
LLMMartin Štícha
Ing.
Veronika Macková
Mgr. Mikoláš Adlof
Ing. Pavel Hrabě
Mgr. Nikola Kučerová
Ing. Martin Zeman
Ing. Tomáš Pešava
Ing. Jana Vodičková
Bc. Marek Pur
Mgr. Martin Horváth, Ph.D.
Ing. Ondřej Ferdus
Ing. Roman Czendlik
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Mgr. Jiří Kárník
Ing. Jolana Pastyříková
Mgr. Lucie Vaníčková
Ing. Pavel Poledna
Zdeňka Ráczová
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Program jednání:
1. Zahájení jednání
3. Národní plán obnovy
4. Různé
5. Závěr
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1) Zahájení jednání
Ondřej Profant zahájil jednání Rady vlády pro informační společnost (dále jen „RVIS“
nebo „Rada“) a přivítal všechny přítomné. Omluvil předsedu Rady, který se nemohl
zúčastnit z důvodu neodkladné zahraniční pracovní cesty. S celkovým počtem 21
účastníků s právem hlasovat prohlásil zasedání za usnášeníschopné.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost jednomyslně
schválilo navržený program zasedání.

2) Národní plán obnovy
Mgr. Adlof informoval o tom, že proběhlo rozsáhlé diagnostikování stavu projektů, resp.
výzev, zahrnutých v komponentách 1.1 a 1.2 Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“).
Na základě posbíraných informací byly tyto výzvy rozděleny na tzv. zdravé, tj. 13 výzev,
které jsou schopny plnit stávající znění milníků a cílů, a na tzv. nemocné,
jak je klasifikováno 16 výzev, u nichž minimálně jeden z projektů není schopen plnit
stávající znění a je vyžadována jejich úprava.
Tato problematická situace nastala především z takových důvodů, jako je celkové
zpoždění Recovery and Resilience Facility (dále jen „RRF“) či snížení počtu milníků a cílů
ze strany Evropské komise (dále jen „EK“) a jejich úpravě (např. sloučení), během čehož
docházelo i ke zmatkům a pochybením ze strany EK. Některé projekty dále čekají
na schválení evropské legislativy nebo výstupy jiného projektu. Složitosti nastaly i v rámci
nastavení celkové implementace NPO, v otázkách DNSH a střetu zájmů, přípravě metodik
a při výběru vhodného informačního systému.
Mgr. Adlof dále uvedl, že na základě jednání s EK, které proběhlo minulý týden, nebude
umožněna diskuze o změně Prováděcího rozhodnutí rady (dále jen „CID“),
tedy o úpravách milníků, cílů a zásadních změnách harmonogramu (mírné posuny v čase
mohou být, za cenu zvýšené administrativní zátěže, umožněny). Je tedy nezbytné veškeré
závazky zakotvené v Prováděcím rozhodnutí rady bezezbytku naplnit, neboť jejich
neplnění bude mít kaskádový efekt a zasáhne i milníky a cíle, které problémy s plněním
nemají, a to i v jiných komponentách. RRF je nastaven výkonově a bude zde fungovat
sankční mechanismus, kdy může dojít až ke krácení všech plateb o 50-60 %. Každý
členský stát navíc musí alespoň 20 % všech prostředků alokovaných z RRF vynaložit
na digitální opatření, což v důsledku znamená, že nenaplnění digitálních požadavků může
ohrozit celý NPO.
Realizace projektů z NPO zůstává i nadále prioritou a bude ze strany MF primárně
podpořena finančními prostředky, a to na úkor projektů, které by se spoléhaly výhradně
na státní rozpočet.
Výše uvedené bylo také součástí dopisu, který byl odeslán na všechny gestory
a realizátory, aby bylo možné bez prodlevy přistoupit na hledání možného řešení.
Komplikovanou situaci bude třeba řešit akutně a především jednotně. Mgr. Adlof vyzval
příjemce, aby, pokud tak ještě neučinili, v co možná nejkratším čase zaslali v reakci na apel
aktuální stavy problémových výzev a projektů, tak aby mohl být stanoven finální
harmonogram.
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Doc. Piecha potvrdil aktuálnost a neměnnost rozhodnutí EU a doplnil věcné podrobnosti.
Nejčastějším problémem u výzev zůstává časové plnění, přičemž mírné (místy až
půlroční) zpoždění není považováno za zásadní překážku. Alarmující je stav, kdy časový
skluz provází další věcné neplnění milníků a cílů.
Doc. Piecha požádal o skutečně důslednou revizi všech projektů, i s aspektem na priority
nové vlády, navazující kroky, externí dodavatele či legislativu, a o doplnění časové osy
ke každé aktivitě. Cílem je doplnit ke každému grand chartu scénář, jak plnění je nebo není
proveditelné. V celkové inventuře NPO byla zatím označena problematická místa,
ale nebyl navržen žádný postup jejich řešení. Většina projektů může být časově
zvládnutelná, pokud by se uspíšily jednotlivé předchozí a návazné kroky.
Bc. Pur dále doplnil, že z hlediska dalších kroků na straně žadatelů je možné uspíšit
budoucí postup, pokud budou mít předem vyplněné formuláře žádosti a ty zkonzultují
s realizátory NPO (především v oblasti produktového rozpadu), tak aby následné
hodnocení bylo co nejkratší a nejefektivnější. Návrh formuláře byl již gestorům rozeslán,
konečný dokument už nedojde výraznějších změn. Obdobně je vhodné připravit
si všechny povinné přílohy, z nichž administrativně nejnáročnější bude formulář
stanoviska OHA, které ale přislíbilo uvolnění prostoru pro jejich rychlé schvalování.
Bc. Pur přislíbil dle aktuálních možností pomoc při přípravě žádosti i následné realizace,
je ale třeba o ní co nejdříve požádat.
Ing. Vrba uvedl, že u projektu Rollout CzechPointu, jehož realizátorem je MV, je už nyní
jisté, že termín plnění bude i při nejpříznivějším vývoji hraniční. Dotázal se, zda je tedy
vhodné jej financovat z NPO, jak bylo zamýšleno, nebo raději zvážit financování
ze státního rozpočtu. Bc. Pur v reakci doporučil podstoupit riziko zařazení do NPO,
neboť zde bude stále existovat reálná možnost úspěšnosti. Okamžité vyřazení by bylo
jasným ohrožením NPO.
Ing. Vrba rozšířil svůj dotaz na celkový systém nového harmonogramu, schvalování
a sankcí, z něhož bude možné učinit adekvátní rozhodnutí. Doc. Piecha sdělil, že EK
se k případným změnám CID vyjádřila tak, že se jedná o závaznou smlouvu, její změny by
musely projít celým schvalovacím procesem a ke konečnému schválení by
pravděpodobně nedošlo. ČR je jediným členským státem žádajícím takovouto revizi.
Zařazené projekty pro rok 2022 měly být dostatečně připraveny. Je možné zvažovat
diskuzi pro projekty na rok 2023, ale momentálně je nutné předložit žádosti o platbu.
Aktuálně se stále dojednává, jakým způsobem budou žádosti o platbu kráceny v případě
neplnění milníků a zda je bude možné zahrnovat do dalších žádostí. Zatím se vychází
z poslední jasně dané informace, že dopad bude mít vliv na celý NPO. To by však,
jak pokračoval Doc. Piecha, nemělo být předmětem úvah gestorů a realizátorů, kteří by
měli vycházet pouze ze závazných zasmluvnění v CID. O. Profant doplnil, že spíše než
obecná diskuze na úrovni RVIS by byla vhodná konzultace ke konkrétním projektům
na pracovní úrovni a vyzval jejich gestory, aby situaci okamžitě řešili a nevyčkávali
na centrální řešení a odpovědi.
Mgr. Ferdus se zeptal, zda se upozornění týká všech pilířů NPO. U komponent 1.4 a 1.5 se
původně počítalo se zahájením čerpání od října minulého roku, přičemž firmy jsou
v čerpání závislé na spuštění výzev ze strany MPO a časová rezerva, stanovená po dohodě
s resortem, začíná být vyčerpána. Doc. Piecha uvedl, že výzvy avizované MPO mají termín
realizace do roku 2025 a nejedná se o nejohroženější projekty. Mgr. Ferdus zmínil projekt
zařazený v komponentě 1.4 Vybudování platformy pro digitální transformaci, který je
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technicky velmi náročný, má časovou osu na 3 roky a jeho předpokládané financování je
ve výši 150 mil. Kč. Ten má už teď půl roku zpoždění a Mgr. Ferdus se zeptal, zda může
ohrozit komponentu 1.4 nebo celý NPO, pokud se jej nepodaří realizovat. Doc. Piecha
odpověděl, že zde by nebylo možné naplnit celou komponentu, u větších projektů celý
NPO.
Doc. Piecha navrhl započít další kroky sdílením provedené inventury a návrhem
krizového řízení každého z projektů. Nedá se hýbat indikátory, milníky a cíli, ale je
potřeba navrhnou úpravy financování a harmonogramu oproti původním plánům. Jako
nejrizikovější projekty označil reformu zdravotnictví a digitalizaci justice, neboť ty by
měly být na úrovni první žádosti o platbu. Je třeba motivovat samotné realizátory
k naplnění závazků.
Zástupci business sektoru požádali o doplnění navrženého usnesení PRVIS tak, aby byly
stanoveny úkoly pro kroky směřující k nápravě a členové RVIS byli co nejdříve
informováni o uskutečněném pokroku. Doc. Piecha doplnil, že v provedené inventuře byly
shledány nedostatky zejména u pilířů v gesci pana náměstka Knoba a pana náměstka
Očka, inventura je připravena jako informace pro vládu a doplněna o požadavky jedné
konkrétní koordinační osoby pro každý resort a zlepšení a pokroku u rizikových oblastí
(celkem 18 %). V reakci na to bude zhruba do měsíce provedena další částečná inventura
a opětovně o ní informována vláda. Náměstci gesčních úřadů budou urgováni častěji.
Mgr. Adlof uvedl, že stále probíhá sběr odpovědí od gestorů. Za čtrnáct dní po obdržení
všech dat může být připraven a představen souhrnný dokument. Doc. Piecha požádal
všechny zástupce PRVIS o zamyšlení nad možným řešením situace. Mgr. Zajíček prosbu
rozšířil také na pravidelné informování Předsednictva, neboť RVIS přebírá dnešním
jednáním částečnou odpovědnost nad dalším vývojem a může z materiálu vycházet při
udílení doporučení vládě.
Ing. Knob potvrdil, že kroky, které MV v rámci přípravy aktualizace materiálů
o komponentách 1.1 a 1.2 připravuje a plánuje, včetně návrhů řešení určených k další
konzultaci, bude vhodné zahrnout do usnesení Rady. Mgr. Jabůrková se dále dotázala,
kdo bude Radě zodpovídat za další komponenty, u nichž bylo identifikováno riziko.
Doc. Piecha uvedl, že ostatní komponenty zásadně neohrožují NPO.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo jednomyslně
na vědomí podané informace o Národním plánu obnovy a ukládá Ministerstvu vnitra, aby
do čtrnácti dní po obdržení podkladů z jednotlivých resortů zaslalo Předsednictvu RVIS
seznam rizikových projektů komponent 1.1 a 1.2 Národního plánu obnovy, a to včetně
návrhu dalších opatření, a Ministerstvu průmyslu a obchodu, aby bezprostředně
po jednání zaslalo Předsednictvu RVIS inventuru stavu projektů Národního plánu obnovy.
Předsednictvo RVIS dále ukládá předsedovi RVIS svolat do 14. března 2022 mimořádné
jednání Předsednictva RVIS k podání aktuálních informací o Národním plánu obnovy.

3) Různé
Bod různé nebyl využit.
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4) Ukončení jednání
O. Profant poděkoval přítomným za diskusi a připomínky a ukončil jednání.

PhDr. Ivan
Bartoš, Ph.D.
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