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Program jednání:
1. Zahájení jednání a schválení programu
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3. Zrušení termínu odevzdání Zprávy o plnění navrhovaných opatření ke Strategii
rozvoje ICT služeb ve veřejné správě a jejím opatřením na zefektivnění ICT služeb
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1.

Zahájení jednání a schválení programu
Předseda Rady vlády pro informační společnost (dále jen „RVIS“ nebo „Rada“),
Ing. Dzurilla, přivítal všechny zúčastněné a v úvodu poděkoval JUDr. Strouhalovi
za dosavadní činnost na postu předsedy Rady. Prověřil usnášeníschopnost a zahájil
jednání informací o naplánovaném programu jednání.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rada vlády pro informační společnost jednomyslně
schválilo navržený program dnešního zasedání.

2. Nový jednací řád a organizační struktura RVIS
Tajemník RVIS, Ing. Vrba, informoval, že usnesením Vlády ČR ze dne 14. února
2018 č. 110 se změnil statut Rady vlády pro informační společnost a zároveň se zřídila
funkce vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci. Do této funkce byl jmenován Ing.
Vladimír Dzurilla, který je zároveň nově i předsedou RVIS.
V rámci změn ve statutu je místopředsedou ministr vnitra, členy jsou namísto ministrů
náměstci ministrů bez možnosti trvalého pověření zástupce. Členy RVIS jsou nově
zástupci všech resortů, předsedové stálých pracovních výborů, zástupci Asociace krajů,
Svazu měst a obcí a odborné veřejnosti. Mgr. Jabůrková za Svaz průmyslu, Ing. Zajíček
za ICT Unii, Ing. Šmíd za NÚKIB a Digitální šampion ČR jsou nově členy Předsednictva
RVIS. V rámci aktualizace statutu RVIS byl nově zřízen stálý Pracovní výbor pro digitálně
přívětivou legislativu.
Přítomným byl rozeslán nový jednací řád, který byl dán do souladu s nově
aktualizovaným statutem. Důležitým bodem, který tajemník zmínil, je hlasování
o zakázkách projednaných v pracovní skupině pro jednací řízení bez uveřejnění. V tomto
jediném případě nebudou s žádostí o hlasování oslovení zástupci reprezentující
odbornou veřejnost. Jednací řád dále nově ukládá tajemníkům pracovních výborů
a skupin povinnost informovat sekretariát RVIS o probíhajících činnostech.
Mgr. Jabůrková, MA poznamenala, že v současné struktuře postrádá státního tajemníka
pro evropské záležitosti, který zodpovídají za koordinaci návrhů legislativy, tak aby bylo
možné okamžitě reagovat na případné změny. Ing. Dzurilla potvrdil, že výše jmenovaní
budou zástupci pracovních skupin.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost jednomyslně
schválilo nový jednací řád RVIS a vzalo na vědomí podané informace o organizační
struktuře RVIS a statutu RVIS.

3. Zrušení termínu odevzdání Zprávy o plnění navrhovaných opatření
ke Strategii rozvoje ICT služeb veřejné správy a jejím opatřením na
zefektivnění ICT služeb k 31. březnu
Ing. Vrba informoval o Strategii rozvoje ICT služeb veřejné správy, jejíž vytvoření
je vzhledem k připravované Informační koncepci ČR zatěžujícím a neefektivním
úřednickým krokem.

Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost jednomyslně
schválilo návrh zrušení termínu odevzdání Zprávy o plnění navrhovaných opatření
ke Strategii rozvoje ICT služeb veřejné správy a jejím opatřením na zefektivnění ICT
služeb k 31. březnu 2018 s ohledem na neaktuálnost materiálu a chystané nové
Informační koncepce.

4. Informační koncepce
Ing. Dzurilla prezentoval přítomným současný pohled na Informační koncepci ČR
(dále jen „IK ČR“) a nástin budoucího řízení. Dokument IK ČR je již prakticky hotový.
Definuje pět hlavních cílů: Rozvoj celkového prostření podporujícího digitální
technologie, Digitálně přívětivou legislativu, Uživatelsky přívětivé online služby
pro firmy a občany, Zvýšení kompetencí a kapacit zaměstnanců IT ve státním sektoru
a Efektivní a centrálně koordinované ICT.
Dokument popisuje jednotlivé cíle a konkrétně zmiňuje jejich podcíle v rámci
jednotlivých bodů. Příklady dílčích cílů pro Uživatelsky přívětivé služby jsou například
vytvoření národního katalogu služeb eGovernmentu, zlepšení národního katalogu
otevřených dat či centrální informační služby nové generace. Digitálně přívětivá
legislativa obsahuje požadavky na identifikaci zákonů, které brání celkové digitalizaci,
požadavky na digitální přívětivost nových zákonů a úpravu vztahů mezi legislativou EU
a ČR. Rozvoj prostředí podporujícího digitální technologie souvisí například
se Společností 4.0, jednotným prostorem, vybudováním služeb či vzděláváním.
Zvyšování kapacit zaměstnanců státního sektoru bude podporováno zvýšením
pravomocí pro IT oddělení a zajišťováním odborníků. Centrálně koordinované ICT
popisuje koordinaci služeb a počítá s implementací procesu řízení IK ČR, zavedením
principů Enterprise architektury či podporou inovací.
Dokument IK ČR bude součástí zákona č. 365 a bude popisovat celek a cíle, ke kterým je
směřováno. Popis jednotlivých úrovní od strategie po implementaci, které vytvořil OHA,
budou přílohami dokumentu. Další přílohou bude Řízení IK, kompetence a role, které
popíší nutnost zřízení koordinace IT v rámci resortu, zajištění odborníků v oblasti
bezpečnostní, eGovernmentu, enterprise architektury atd. Dále budou přiloženy
Architektura a katalog sdílených služeb eGovernment, který mimo jiné legalizuje
připravovaný eGovernment Cloud, Slovník pojmů, Národní architektonický rámec a plán.
Informační koncepce ČR by měla nahradit všechny předchozí dokumenty, které byly
dosud vytvořeny a používány. Jejich platné principy budou zahrnuty do IK, dokumenty
budou posléze zrušeny. Prověřena bude i platnost jednotlivých usnesení vlády.
Dále předseda RVIS popsal koordinaci řízení mezi IK, RVIS a Úřadem vlády, kdy se
budou jednotlivé pracovní skupiny zaobírat konkrétními kapitolami dokumentu,
které budou po schválení RVIS postoupeny na Vládu ČR, která je v případě schválení
uloží k zapracování a zpravomocní je. Jakákoli další témata budou zpracovávána stejným
způsobem.

Statut RVIS bude dát do souladu s výše popsanou Informační koncepcí, tak aby plně
podporoval její principy.
Hlavní dokument Informační koncepce je označen názvem Digitální Česko, obsahuje
úvodní slovo premiéra ČR a ministra vnitra ČR, působnost Informační koncepce a cíl
a poslání eGovernmentu v ČR. Hlavním cílem je, aby Česká republika byla jednou
z předních zemí v praktickém využívání moderních služeb eGovernmentu, což bude
významně přispívat k přívětivosti a celkové efektivitě výkonu veřejné moci. Následně
zmiňuje obecné principy pro naplňování cílů, obecné principy vztahující
se k informačním systémům veřejné správy a popis příloh. V dokumentu je popsáno pět
hlavních cílů a jejich podcílů. Každý cíl má svého gestora, který je zodpovědný
za dosažení cíle a sestavení pracovního týmu. Gestory jsou pro cíl č. 1 Roman Vrba, cíl č.
2 Zdeněk Zajíček, cíl č. 3 Ondřej Malý a pro cíl č. 5 Vladimír Dzurilla. Gestor pro cíl č. 4
zatím nebyl určen, nicméně v dokumentu je uvedeno Ministerstvo práce a sociálních
věcí.
Dokument bude rozeslán členům RVIS k připomínkám a následně postoupen
ke schválení Vládě ČR, aby byly principy IK legalizovány.
Ing. Marčan uvedl, že na MPO právě probíhá příprava resortní informační koncepce,
ta by měla postupovat podle vyhlášky, která není v souladu s IK ČR. Dotázal se,
zda postup koordinace s IK ČR, který ministerstvo používá, bude promítnut do budoucí
novely zákona č. 365. Dle Ing. Dzurilly bude záležet na postupu OHA, který výše uvedené
řešení schvaluje a dodal, že MPO se bude účastnit připravovaných změn. Ing. Felix
doplnil, že činnosti ve veřejné správě budou více federovány v oblasti online služeb
a v návaznosti centrálních systémů, takže struktura resortních informačních koncepcí
je pracovní proces, který bude koordinován. Rozhodující budou způsoby propojování.
Dle pana Šetiny je zde rozdílná kultura v otázce úřadů, u kterých panuje nejednota
v pohledu na IT a rozvoj IT. Připravované kroky by dle Ing. Felixe měly být postaveny
na jednotných krocích a pevném jádru, které nyní jsou, a je třeba o nich praktické
uživatele informovat. Pan Šetina upozornil na nedostatečnou motivaci vedoucích úřadů
a na nedostatečnou definici základních požadavků založenou na věcné agendě
aplikovatelné na IT. Ing. Dzurilla uvedl, že bude proveden audit jednotlivých
ministerstev s cílem zjistit dosavadní úroveň a možnosti poskytování služeb, na které
bude pomocí analytiků navázáno směrem k jejich rozvoji. Dle Ing. Felixe je třeba úprava
procesních předpisů a rozvoj jejich realizace a vytvoření samoobslužné veřejné správy
s bezodstávkovým režimem a s ním spojenou úpravou uvnitř úřadu.
Mgr. Jabůrková, MA ocenila postup v oblasti eGovernmentu, ale upozornila na překážky
v oblasti evropských pravidel, zejména v oblasti GDPR, které je nutné s digitálně
přívětivou legislativou zkoordinovat. Ing. Dzurilla uvedl, že problematikou se bude
zabývat nově zřízený pracovní výbor pro digitálně přívětivou legislativu, na který bude
možné směřovat připomínky. Mgr. Jabůrková, MA upozornila, že je nutné zajistit rychlou
reakci na probíhající změny v evropské legislativě a je třeba poskytnout odborníky, kteří
budou přítomní přípravným jednáním.

Ing. Dzurilla doplnil, že je třeba urychleně vytvořit harmonogram a plán naplnění
jednotlivých bodů IK ČR. Téma bude otevřeno na příštím zasedání P RVIS, kdy bude
Radou schválena i IK ČR, k níž je možné zasílat připomínky do 16. března 2018. Ing. Felix
doplnil, že schválení IK je na pomezí vyhlášky a usnesení vlády a její obsah je možné
nastavit libovolně dle potřeb.
Předseda RVIS dále informoval, že je připravována platforma pro urychlení komunikace
mezi členy Rady, umožňující přehledné zadávání úkolů. Zdůraznil nutnost efektivního
zpracování materiálů, které mnohdy končí sběrem informací bez následného
vyhodnocení.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace o Informační koncepci a uložilo členům
Předsednictva zaslat do termínu 16. března 2018 případné připomínky k návrhu
Koncepce České republiky.

5. Informace o portálu občana
Tajemník RVIS představil přítomným testovací provoz Portálu občana postavený
na testovacích datových schránkách, registrech, EGSB i NIA.
Na videoukázce ukázal možnosti přihlášení, které odkazuje na stránky eIdentity,
jejíž grafika bude upravena po vzoru Portálu občana a Portálu veřejné správy. Možnosti
přihlášení jsou dle výběru přes datové schránky, CZ.NIC, nového občanské průkazu
či kombinací uživatelského jména a hesla. Po úspěšném přihlášení se uživatel dostává
do prostředí Portálu občana. Pro jeho plné využití bude třeba použití datové schránky.
Na úvodní stránce budou zobrazovány přijaté zprávy, kalendář obsahující události vůči
veřejné správě s možností přidání vlastních událostí a volitelná bude i možnost
notifikace např. přes mobilní telefon či email. Portál nabídne možnost zobrazení
přehledu dokladů, opět s možností vlastního přidání.
Cílem Portálu občana není vznik jednotného monobloku, koncept je otevřený, využívající
vzdálená data a služby závisí na připojení jednotlivých resortů, krajů a obcí. Současný
stav je postavený nad testovacím ePortálem ČSSZ v gesci MPSV formou dlaždice,
která odkazuje a přenáší identitu dál s možností volby dočasného a trvalého udělení
souhlasu se zpracováním dat. Zprvu se dle Ing. Vrby bude jednat o nejužívanější formu
dlaždice.
Portál nyní dále obsahuje informace o vedených údajích, možnost jejich reklamace,
žádost o výpis, žádost o informace podle zákona č. 106 a připravován je i formulář
trestního oznámení.
Upraveno bude i prostředí datových stránek po vzoru standardních emailových klientů
včetně složky přijatých, odeslaných a archivovaných zpráv či možnosti uložení
dokumentů do negarantovaného úložiště. Zjednodušeno bude i psaní datových zpráv,
kdy budou vepsané zprávy automaticky převedeny do přílohy.

JUDr. Strouhal apeloval na jednotlivé resorty o doplnění služeb do Portálu občana. V tuto
chvíli je identifikováno 35 agend, které budou nabízeny od spuštění Portálu 1. července
2018. Jedná se o ukázku využití a prezentace agend ve veřejné správě, na níž je třeba
navázat identifikací agend, které je možné jednoduše zapojit do tohoto systému,
a postupně rozšiřovat nabídku služeb.
Ing. Felix doplnil, že součástí zákona č. 365 je zavedení povinnosti správců informačních
systémů veřejné správy od 1. července 2018 poskytovat subjektu práva a informace
o něm vedené. Upozornil na nabídku pro správce, kteří budou datový fond pro potřeby
subjektu publikovat, využít k tomuto Portál občana.
Mgr. Malý se dotázal, jakým způsobem budou k zapojení motivovány kraje a obce. Ing.
Vrba uvedl, že služby rozšířené působnosti budou zapojeny automaticky přes jednotlivé
resorty s cílem je centralizovat a sjednotit. Samosprávné činnosti jsou v definici
jednotlivých obcí a jejich zapojení závisí ryze na nich. Portál bude dlouhodobě
zdokonalován, propagován a podporován a obce by měly zvážit jeho použití v rámci
zkvalitnění služeb občanovi. Výhodou pro poskytovatele služeb je dle Ing. Felix
poskytnutí služeb eIdentity.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace o Portálu občana a uložilo členům
Předsednictva zaslat do termínu 16. března 2018 návrh možných agend
publikovatelných v Portálu občana.

6. eFakturace
JUDr. Strouhal informoval o nařízení Vlády ČR z roku 2017, které ukládalo OVM
aktualizaci informačních systémů na příjem elektronických faktur. Před třemi týdny byla
na Vládě představena Souhrnná zpráva vyhodnocující check-listy vyplněné úřady.
Výsledek, jak konstatoval JUDr. Strouhal, nebyl příliš optimistický, 70 % úřadů
kupříkladu uvádí, že k 1. lednu 2019 nebudou na příjem elektronických faktur a jejich
elektronické vyřízení připraveni. Upozornil, že vyhlášky a nařízení Vlády je třeba
implementovat v praxi na jednotlivých úřadech.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace o eFakturaci.

7. eGovernment Cloud
Ing. Tůma informoval členy Předsednictva o současném stavu projektu
vybudování eGovernment Cloudu. V tuto chvíli je připravena Souhrnná analytická
zpráva k zahájení postavení a zahájení využívání komerční části eGC a principy
fungování státní části včetně potřebných legislativních zásahů.
V březnu a dubnu 2018 je očekáváno zintenzivnění prací na projektu v rámci celé
pracovní skupiny tak, aby byl zajištěn rychlý a bezproblémový průběh meziresortního

připomínkového řízení v průběhu května 2018. 1. června 2018 bude Zpráva předložena
Vládě ČR s usnesením, jenž stanoví vytvoření řídícího orgánu, zahájení prací
na legislativních úpravách, spuštění komerční části prostřednictví několika DNS
a precizaci katalogů služeb.
Na přelomu roku 2018 a 2019 je možné spuštění komerční části eGovernment Cloudu
pro informační systémy, které dle definovaných pravidel nemusí být ve státní části
Cloudu.
Ing. Marčan upozornil, aby resorty, které se rozhodly do projektu zapojit, skutečně
věnovaly pozornost připomínkování v rámci pracovní skupiny. Ing. Tůma zdůraznil
dosavadní nesoučinnost ze strany MMR, jehož účast je vzhledem ke vztahu projektu
k zákonu o veřejných zakázkách nezbytná.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace o eGovernment Cloudu.

8. Ceníky IT prací
Ing. Tůma informoval o změně názvu ceníku, která proběhla na základě
meziresortních připomínek, na Přehled cen obvyklých prací v ICT, který lépe vyhovuje
povaze materiálu, jenž je reportem o rozpětí standardních cen pro jednotlivé práce.
V tuto chvíli jsou vypořádány všechny připomínky z meziresortního připomínkového
řízení a minulý týden byl materiál odeslán Vládě ČR s usnesením pro doporučení
jednotlivým resortům, aby se ceníkem řídily při nastavení předpokládané hodnoty
budoucích veřejných zakázek.
Ceník je pravidelně aktualizován, poslední aktualizace proběhla v listopadu 2018 a další
je naplánována na květen 2018. Je zveřejněn na internetových stránkách MV.
Ing. Felix doplnil, že se jedná o názornou ukázku využití otevřených dat. Automatický
výpočet za použití samoučící se aplikace je možné použít na řadu dalších komodit či rolí.
Ing. Malý se dotázal, zda při vytváření Přehledu vznikla statistika o počtu smluv bez
uveřejněné ceny. Takováto statistika neexistuje, protože data byly vytaženy
z relevantních smluv, kdy u každé uvedené ceny v Přehledu je uvedeno, z kolika smluv
byla zprůměrována.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzala
jednomyslně na vědomí podané informace o cenících IT prací.

9. Různé
a) Rozvoj stávajících systémů
Mgr. Sixta vznesl dotaz na řešení v otázce rozvoje současný a stávajících IT
systémů v jednacím řízení bez uveřejnění i s uveřejněním. Dotázal se,
zda se bude hledat jednotné řešení či bude každý resort postupovat
samostatně. Upozornil, že neexistuje žádná aktuální informace, jsou sesbíraná

data z jednotlivých ministerstev, ale bez další odezvy, a v případě nutnosti
úpravy systému neexistuje legální způsob jak toto učinit. Ing. Dzurilla se bude
o postupu věci informovat na Vládě ČR. Ing. Felix navrhl změnu současného
JŘBU na otevřenou soutěž na TCO. Ing. Tůma poukázal na související problém,
na který již upozorňoval plk. Osvald v otázce prodloužení podpory systémů,
proběhla jednání utvořené pracovní skupiny za účasti NÚKIB, ale bez výsledku.
Ing. Marčan upozornil, že by měla více využívána možnost soutěžit veřejné
zakázky na více než čtyři roky.
b) Zadané úkoly
- Předseda RVIS představí na příštím zasedání Předsednictva návrh
organizační struktury RVIS v souladu s principy IK ČR.
- Ing. Dzurilla připraví na další jednání Předsednictva popis kroků k
sjednocení IT;
- Budou osloveny všichni členové RVIS ohledně zaslání možných online
služeb publikovatelných v Portálu občana do 16. března 2018;
- Taktéž s termínem do 16. března 2016 budou osloveny všechny členové
RVIS s žádostí o případné připomínky k návrhu Informační koncepce ČR.
- Ing. Marčan po dohodě s předsedou RVIS odešle Informační koncepci
do sítě ředitelů informatiky.

10. Závěr
Ing. Vrba poděkoval všem za účast, navrhl termín dalšího zasedání předsednictva Rady
na 23. března v 2018 9:30 hodin a ukončil jednání.

