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Zahájení jednání a schválení programu
Digitální Česko – aktuální stav
Struktura Rady vlády pro informační společnost
Jednací řád Rady vlády pro informační společnost
oddělení Rady vlády pro informační společnost

5. Návrh zákona o právu na digitální služby – aktuální stav
6. eGovernment cloud
7. Různé

1)

Zahájení jednání a schválení programu

Předseda Rady vlády pro informační společnosti (dále jen „RVIS“ nebo „Rada“) přivítal
všechny zúčastněné a prohlásil jednání za usnášeníschopné. Zároveň představil program
jednání a avizoval v rámci bodu Různé téma: Informace o varování vydané NÚKIBem
týkající se technologií některých čínských firem.
Přijaté usnesení: Rada vlády pro informační společnost jednomyslně schválila navržený
program zasedání.

2) Digitální Česko – aktuální stav
Ing. Dzurilla informoval členy, že 17. prosince 2018 byl materiál k Digitálnímu Česku
(dále jen „DČ“), tj. (Zpráva o plnění programu „Digitální Česko“, „Seznam
konsolidovaných záměrů“ a „Statistické informace o plnění vládního programu „Digitální
Česko“) Vládou ČR vzat na vědomí bez rozpravy. 1 Předseda RVIS apeloval na všechny
přítomné, aby v současné chvíli pracovali na Implementačních plánech (dále jen „IP“),
které musí být vládě předloženy pro informaci do 31. března 2019. Upozornil, že
šablona sloužící k vyplnění IP byla zveřejněna na stránkách mvcr.cz a rovněž byla
zaslána členům RVIS dne 21. prosince 2018. Spolu s tímto byl členům rozeslán
i harmonogram následujících prací, který Ing. Dzurilla představil.
Vzhledem k tomu, že IP budou procházet řádným připomínkovým řízením,
je podmínkou pro dodržení termínu jejich odevzdání Vládě ČR do 31. března 2019
editace záměrů ze stran jednotlivých gestorů do 16. ledna 2019. Následně budou data
převedeny do IP, zkontrolovány a ve finální verzi musí být v termínu do 23. ledna 2019.
Dne 28. ledna 2019 budou IP v konsolidované verzi představeny na zasedání
Předsednictva a následně budou zaslány do vnitroresortního a meziresortního
připomínkového řízení. Konec připomínkového řízení je předpokládán 18. února 2019.
Materiál je na vládu vypravován panem ministrem Hamáčkem, tudíž po řádném
vypořádání připomínek budou IP zaslány ze strany MV Vládě ČR ke schválení.
V rámci jednotlivých záměrů chybí mnoho atributů, jsou obrovské názvy záměrů,
ale velmi slabý popis jednotlivých záměrů. Předseda RVIS tudíž apeluje na členy
a gestory k vyplnění jednotlivých položek v rámci systému Archirepo, což dopomůže
k odevzdání komplexních implementačních plánů. Co se týče zpracování hodnocení
dopadů regulace neboli „RIA“, zde platí, že v rámci následného předložení záměru bude

1 Pozn. č. 1: Předložením Zprávy o plnění programu „Digitální Česko“ byl splněn bod II c) z usnesení vlády č. 629/2018 ze dne 3. října 2018, kde je

uveden úkol předložení této Zprávy Vládě ČR pro informaci do konce roku 2018. Seznam a Statistika byly předloženy Vládě ČR pro informaci na základě
žádosti o posunutí termínu předložení implementačních plánů, které bylo vyhověno. Prostřednictvím žádosti došlo k posunutí původně stanoveného
termínu předložení implementačních plánů uvedeného v usnesení vlády č. 629/2018 ze dne 3. října 2018 z 10. prosince 2018 na 31. března 2019.
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RIA zpracována a předložena daným ministerstvem, neboť MV (předkladatel materiálu)
rozhodně nepřísluší zasahovat do agendy jiných ministerstev.
V rámci zaslaných materiálů dojde k určení hlavních záměrů, které jsou považovány
pro digitalizaci a programu DČ za nejdůležitější, tzn., které je nezbytné implementovat
a mají největší impact. K všeobecné shodě na určení hlavních záměrů (půjde o desítky
záměrů) by mělo dojít právě na již zmíněném Předsednictvu dne 28. ledna 2019.
Představení harmonogramu:
1.

Do 3. ledna 2019 se nahlašovaly osoby, které budou mít editační přístup, popř.
přístup pro čtení do aplikace Archirepo, a ke kterým záměrům
- v případě, že někdo nemá přístup do aplikace Archirepo je nezbytné
kontaktovat administrativní aparát RVIS na rvis@mvcr.cz a přístup mu
bude zajištěn.

2.

Doplnění či upravení Vašich dat o záměrech v aplikaci Archirepo
- zaměřit se na to, aby z názvu záměru bylo patrné, oč se jedná a v popisu
se záměr blíže do detailu dovysvětlil.

3.

Nechat si v okamžiku, kdy určí lídr hlavního cíle, že data jsou dle vás kompletní,
vygenerovat sestavy
- Každý záměr má svého gestora a každý gestor by měl písemně potvrdit,
že materiál odevzdán k rukám RVIS je v rámci jeho gesce vyplněn řádně.

4.

Vložení sestav do šablony implementačního plánu a doplnění společné informace
o záměrech do šablony
- následně po potvrzení v bodě č. 3 dojde k vygenerování sestav, které gestor
dostane k validaci.

5.

6.
7.
9.

Workshop k Digitálnímu Česku a IP proběhne 10. ledna 2019 od 12:30
- pro ředitele, vedoucí, zpracovatelé IP
- dojde k vysvětlení programu „Digitální Česko“ a prací na IP
Editace záměrů v programu Archirepo - termín do 16. ledna 2019
- termín pro potvrzení ze strany gestorů
Komunikace s gestory, validace IP - termín do 23. ledna 2019
Schválení implementačního plánu na jednání Předsednictva RVIS - termín 28.
ledna 2019

Následně byl představen vzor vyplnění cíle č. 3 manažerem kvality, p. Taxem. Ze strany
MPO byl vznesen dotaz, ohledně případné duplicity číselných hodnot v případech, kdy
jednotlivé záměry popř. projekty jsou řazeny do více cílů. P. Tax odpovídá, že agregace
v rámci kontingenčních tabulek je vždy k hlavnímu dílčímu cíli. V závěru předseda RVIS
informoval o zpracovávání materiálu s názvem Zpráva o řízení kvality programu
3
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„Digitální Česko“, která obsahuje SWOT analýzu, slabé stránky programu DČ, silné
stránky DČ, matici i tabulku rizik, identifikované neshody a návrhy opatření na zlepšení.
Dokument je ve fázi návrhu, stále se na něm pracuje. RVIS bude průběžně informováno
ohledně stavu tohoto materiálu. Zároveň předseda RVIS apeluje na identifikaci
krátkodobých záměrů, to co bylo dodáno pod záštitou DČ – jsou tam silná témata např.
notifikační server, zákonů, revize dalších strategií, technické mapy. Je evidentní,že témat
je mnoho, nicméně většina z nich jsou dlouhodobé s realizací v horizontu několika let.
Pro úspěch DČ a celé práce je nezbytné, aby byly jasně artikulovány krátkodobé cíle – co
bylo splněno či co bude v co možná nejkratším horizontu splněno. Program DČ je
prioritou Vlády ČR. Zároveň byl vznesen dotaz ohledně Akčních plánů, které nemají
finanční alokace. P. Dzurilla odpověděl, že takové plány mají být zaneseny do IP, čímž
získají prioritu.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost bere
na vědomí podané informace o programu „Digitální Česko“ a schvaluje harmonogram
týkající se následujícího dění v programu „Digitální Česko“.

3) Struktura Rady vlády pro informační společnost
Ing. Dzurilla uvedl, že v rámci přijetí nového statutu RVIS, byl zpracován seznam
existujících pracovních výborů a skupin a byla navržena změna jejich struktury
dle aktivity, výstupů a aktuálnosti problematiky. Cílem je inovace struktury tak, aby
sledovala program DČ. Návrh struktury byl členům Předsednictva zaslán (ve dnech 7.
prosince do 14. prosince 2018) k připomínkám, kdy oddělení Rady vlády pro informační
společnost přijalo celkem 9 připomínek z Ministerstva vnitra, Ministerstva životního
prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj. Připomínky byly zapracovány do tabulky
navržených změn struktury (viz níže), která byla zaslána členům Předsednictva RVIS.
Název PS/PV

Návrh

Odůvodnění

Rada vlády pro informační
společnost (RVIS)

Ponechat

Rada pokračuje ve svém
působení. Schází se každé 3
měsíce.

Předsednictvo Rady vlády
pro informační společnost

Ponechat

Předsednictvo RVIS pokračuje
ve svém působení. Schází se
každé 3 týdny.

Společný řídící výbor pro
eGovernment a služby
informační společnosti

Ponechat

Společný řídící výbor je aktivní,
zajišťuje předávání informací
mezi RVIS a Radou vlády pro
veřejnou správu. Schází se
každé 3 měsíce.

Stálý pracovní výbor pro
architekturu a strategii

Přesun

Stálý pracovní výbor je aktivní,
schází se každé 2 měsíce.
Navrhuje se přesun do
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působnosti PV pro efektivní a
centrálně koordinované ICT
veřejné správy (předseda Ing.
Ondřej Felix CSc.) a zároveň
změna názvu na pracovní
skupinu pro architekturu.
Pracovní
skupina
Otevřená data

Přesun

Bude přesunut pod PV pro
efektivní
a
centrálně
koordinované ICT veřejné
správy (předseda Ing. Ondřej
Felix CSc.).

Pracovní
skupina
pro
elektronickou
spisovou
službu

Ponechat

PS zřízena na popud Řídícího
výboru pro eIDAS. Další
působení PS bude vyjednáno
na nejbližším jednání Řídícího
orgánu pro eIDAS.

Stálý pracovní výbor pro
udržitelnost provozu ICT a
nákup zboží a služeb v
oblasti ICT

Zrušit

Výbor se neschází, není aktivní.

Pracovní skupina pro revizi
důsledků usnesení Vlády
ČR týkající se ICT

Zrušit

PS zřízena na základě žádosti
ze strany resortu MF, skupina
se již neschází.

bez návrhu

PS je ve správě Odboru
Hlavního architekta, další
působnost PS bude upřesněna

Pracovní
skupina
pro
autorská práva v ICT státní
správy

Zrušit

PS zřízena na základě žádosti
ze strany resortu MF, skupina
se neschází.

Pracovní
skupina
jednací
řízení
uveřejnění

pro
bez

Přesun

PS je aktivní, schází se každý
týden, dle zaslaných materiálů
na projednání. Navrhuje se
přesun pod Výkonný výbor pro
horizontální spolupráci.

Stálý pracovní výbor pro
Národní koordinaci rozvoje
sítí nové generace

Zrušit

Stálý pracovní výbor již není
aktivní.

Pracovní
skupina
komunikaci

pro

Zrušit

PS nezasedá. Náplň práce PS již
není aktuální.

Pracovní
skupina
Strategické cíle

pro

Zrušit

PS nezasedá. Náplň práce PS již
není aktuální.

Pracovní skupina Mapování

Zrušit

PS nezasedá. Náplň práce PS již

Pracovní
skupina
eFakturaci
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není aktuální.
Pracovní
skupina
Legislativu

pro

Zrušit

PS nezasedá. Náplň práce PS již
není aktuální.

skupina

Zrušit

PS nezasedá. Náplň práce PS již
není aktuální.

Pracovní skupina Realizace
a provoz

Zrušit

PS nezasedá. Náplň práce PS již
není aktuální.

Pracovní
skupina
pro
Přípravu
vybudování
eGovernment Cloudu

Přesun

PS je aktivní, schází se každý
měsíc, navržen přesun pod PV
pro efektivní a centrálně
koordinované ICT veřejné
správy (předseda Ing. Ondřej
Felix CSc.)

Pracovní
výbor
prostorové informace

pro

Přesun

Pracovní výbor je aktivní,
schází se každý měsíc, PV bude
přesunut pod VV pro IKČR.

Pracovní
skupina
zadávání IT zakázek

pro

Ponechat

PS je aktivní, schází se. Bude
pokračovat ve svém působení.

Pracovní
skupina
pro
zásady digitálně přívětivé
legislativy

Ponechat

PS je aktivní, schází se každý
měsíc, bude pokračovat ve
svém působení.

Pracovní skupina pro návrh
zákona o právu na digitální
služby

Ponechat

PS je aktivní, bude pokračovat
ve svém působení.

Pracovní
skupina
pro
propojený datový fond

Zřídit

Na
základě
přip. řízení
navrženo
O.
Felixem,
působnost
pod
PV
pro
efektivní
a
centrálně
koordinované ICT veřejné
správy (předseda Ing. Ondřej
Felix CSc.)

Zřízeno

Výbor je zřízen na základě
žádosti Úřadu vlády a spadá
pod Výkonný výbor pro Česko
v digitální Evropě.

Zřídit

Na základě přip. řízení a
zasedání RVIS bylo schváleno
zřízení tohoto PV na návrh
Ministerstva pro místní rozvoj.
PV bude zřízen pod VV pro
IKČR.

Pracovní
Financování

Výbor
pro
digitální trh

Pracovní
digitalizaci
řízení
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Pracovní
skupina
pro
digitální technické mapy

Zřídit

Na základě přip. řízení a
zasedání RVIS bylo schváleno
zřízení této PS na návrh
Ministerstva pro místní rozvoj.
PS bude zřízena pod PV pro
digitalizaci stavebního řízení.

V rámci diskuze byly vznesen dotazy ohledně působnosti skupin/výborů popř. možnosti
přizvání odborníků. Tajemník RVIS, Roman Vrba, odpovídá, že případný návrh na
zrušení skupin/výborů je výsledkem jejich dosavadní činnosti, tudíž pokud skupina či
výbor nebyla aktivní, nescházela se, nebyl o její činnost zájem, není nutné v současnosti
tyto subjekty zachovávat. Zároveň to, ale neznamená, že skupina či výbor věnující se
obdobné agendě nemůže být založena ad hoc.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády schvaluje navržené změny ve struktuře Rady
vlády pro informační společnost.

4) Jednací řád Rady vlády pro informační společnost
Předseda RVIS informoval, že k jednacímu řádu probíhalo do 31. prosince 2018
připomínkové řízení, přičemž žádné připomínky nebyly obdrženy. K tématu nebyly
vzneseny v rámci diskuze žádné dotazy.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost schvaluje Jednací
řád Rady vlády pro informační společnost.

5) Návrh zákona o právu na digitální služby – aktuální stav
Mgr. Zajíček informoval členy Předsednictva RVIS o aktuálním stavu návrhu zákona
o právu na digitální služby. Návrh zmíněného zákona bylo možné připomínkovat do 19.
prosince 2018. Celkem bylo obdrženo 836 připomínek, a to jak k střechovému zákonu
(zákonu o právu na digitální služby), tak k změnovým zákonům. Z celkového počtu
se cca polovina obdržených připomínek vztahuje k návrhu zákona o právu na digitální
služby. Co se týče charakteru připomínek, tak jsou de facto tři typy – 1) Návrh zákona
není nutné vůbec zpracovávat, neboť právní řád již vše potřebné obsahuje; 2) Návrh
je nekonzistentní, zasahuje do mnoha oblastí, přičemž mnohé nefunguje, tak jak by mělo
např., že nelze propojit datový fond v České republice, neboť v jednotlivých registrech
a evidencích jsou nepřesná data; 3) věcné připomínky – uvedení nesprávných odkazů
na jednotlivé paragrafy, popř. naopak jejich doplnění a změna správců v rámci
jednotlivých agend. Dále Mgr. Zajíček informoval o tom, že 7. – 8. ledna 2019 budou
připomínková místa (pokud tak již nebylo učiněno) oslovena, aby mohly být připomínky
vypořádány. Připomínky by měly být vypořádány dle nastoleného harmonogramu do
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21. ledna 2019 a konečná verze návrhu následně schválena na zasedání Předsednictva
RVIS dne 28. ledna 2019.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační bere na vědomí podané
informace o zákonu o právu na digitální služby.

6) eGovernment cloud
Pan ředitel Tůma v krátkosti představil přítomným aktuální stav projektu Příprava a
vybudování eGovernment Cloudu. Dne 14. listopadu 2018 byla usnesením vlády č. 749
schválena Souhrnná analytická zpráva, výstup Fáze I. projektu Příprava vybudování
eGovernment cloudu (dále jen „Zpráva“)2. Tento materiál připravila pracovní skupina
pro vybudování a přípravu vybudování eGovernment cloudu, která fungovala pod RVIS.
Tato pracovní skupina čítala na 60 členů rozdělených dle agend na 5 pracovních týmů,
které stanovily, jak by měl vypadat eGovernment cloud (dále jen „eGC“), určil základní
parametry aj. obsažené ve schválené Zprávě. Současně s tímto schváleno i pokračování
realizace Fáze II. (pilotní) projektu Příprava vybudování eGC podle plánu uvedeného
v kapitole 10.1 Zprávy a pokračování činnosti pracovní skupiny RVIS 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. Schváleným usnesením
č.749/2018 bylo současně ministrovi vnitra uloženo pověření útvaru MV dočasným
výkonem kompetencí Řídícího orgánu eGC (dále jen „ŘOeGC“), čímž je do poloviny roku
2019 pověřen odbor kybernetické bezpečnosti. Následně by měl být Řídící orgán eGC
ustanoven jako takový. Zároveň byla ustanovena další pracovní skupina, která by měla
fungovat jako poradní orgán ŘOeCG. Tato skupina by se měla transformovat z původně
ustanovené pracovní skupiny a do 14 dnů obdrží zástupci resortů dopis ministra vnitra
s žádostí o případnou renominaci. Zároveň byla ustanovena další pracovní skupina
věnující se legislativě složená ze zástupců MV, MF, MMR a MPO. Hlavním úkolem této
skupiny je položení legislativních základů pro státní číst eGovernment cloudu,
legislativní rozpracování variant a koncepční zadání legislativních změn garantům
příslušných zákonů aj.
Následně pan ředitel Tůma přiblížil pravidla eGovernment cloudu, který bude tvořen 2
základními částmi. První částí bude státní část, která bude kompletně personálně i
majetkově ve vlastnictví státu a paralelně s tímto bude druhou část eGC tvořit komerční
část cloudu, kde se předpokládá i konkurenční boj. Rozdělení aplikací
do těchto částí je dáno bezpečnostními pravidly obsaženými v metodice, přičemž jsou
stanoveny 4 úrovně bezpečnosti. Komerční část cloudu by měla vzniknout v tomto roce,
2

Pozn: Veškeré materiály týkající se eGov. Cloudu jsou zveřejněny na stránkách mvcr.cz.
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přičemž spolu s tímto bude současně aktualizován katalog služeb pro jednotlivé OVM.
V rámci následné diskuze byl zmíněn úkol obsažen v ÚV 749/2018, kterým je zpracování
do 31. března 2019 hodnocení bezpečnostních dopadů a kalkulaci TCO pro tyto ISVS
v jednotlivých resortech podle metodik uvedených ve Zprávě a předat je včetně
informací o termínech udržitelnosti investic do těchto ISVS jako podklady ŘOeGC.
V rámci ustanovených pracovních skupin bude odeslán dopis s žádostí o nominace,
nicméně z dopisu musí být patrné, že není nutné oslovenými resorty (jejich nominanty)
obsadit všech 4 pracovních skupin. Jednotlivé resorty by měly dodat odborníky
k příslušné agendě, pouze pokud jimi reálně disponují.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační bere na vědomí podané
informace o eGovernment Cloudu.

7) Různé
a) Informace o varování vydané NÚKIBem týkající se technologií některých

čínských firem

Pan náměstek Šmíd informoval členy, že dne 17. prosince 2018 vydal NÚKIB
varování před používáním varování před používáním softwaru i hardwaru
čínských společností Huawei Technologies Co., Ltd. a ZTE Corporation. Upozornil,
že vydané varování rozhodně neznamená, že by se tyto technologie měly
bezodkladně přestat používat. Navzdory tomu, se v médiích objevily informace,
že se telefony této značky mají vracet a nemají být používány aj. Z tohoto důvodu
byl NÚKIB požádán, aby na jednání vlády 7. ledna 2018 dodal další vysvětlující
materiály – právní analýzu k této problematice a metodiku. Co se týká právní
analýzy, tak tento dokument je v režimu utajení a popisuje případná rizika,
která by mohla nastat. Druhým předloženým dokumentem Vládě ČR je metodika,
která bude zveřejněna na počátku příštího pracovního týdne. Metodika obsahuje
návody na zpracování analýzy, její vyhodnocení, přičemž se toto týká pouze
systémů podléhajícím zákonu o kybernetické bezpečnosti. Netýká se to tedy
veřejnosti, ani dalších systémů, které provozují ministerstva či soukromé
subjekty. Rizika těmito institucemi mohou být zohledněny, ale není to povinností,
pokud nepodléhají zákonu o kybernetické bezpečnosti. V metodice je dále
zpracováno, jak se mají chovat správci těchto systémů v případě, že jsou
provozovateli kritických informačních systémů popř. digitálních služeb. V rámci
diskuze byl vznesen dotaz, jak se zachovat v případě výběrových řízení,
kdy se jako dodavatelé ucházejí o zakázku právě dodavatelé těchto technologií.
Pan náměstek Šmíd odpověděl, že není plošně zakázáno budování sítí ze stran
čínských dodavatelů, jako je tomu např. na Novém Zélandu, Indii, Japonsku
či v Austrálii. Jedná se o politické rozhodnutí a záleží jen na politické reprezentaci
ČR, jaké zaujme stanovisko. Závěrem zmiňuje pan náměstek Nebeský (MMR)
věcný spor ohledně varování z pohledu zákona o zadávání veřejných zakázek
9
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(dále jen „ZZVZ“). Pokud je varování obecné povahy, tak ZZVZ na toto dokáže
reagovat
a na základě tohoto opatření a v rámci zadávacích řízení je možné konat.
V současné chvíli je tomu ale tak, že když NÚKIB vydá varování, pak je nezbytné,
aby subjekt zpracoval analýzu rizik; subjekt se následně rozhodne a koná. Zde
nastává úskalí v tom, který zákon měnit a kdo má zodpovědnost za rozhodnutí.
V současné chvíli je status „varování“ de facto příliš měkký.

8) Ukončení jednání
Ing. Dzurilla ukončil jednání, poděkoval přítomným za účast a pozval přítomné
na nadcházející zasedání, které se uskuteční mimořádně v pondělí 28. ledna 2019
od 9:30 hodin ve velké zasedací místnosti v budově Centrotexu.
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