Zápis č. 10/2017
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost
Datum konání: 1. září 2017 od 9:30
Místo konání: Kancelář NMV ICT JUDr. Jaroslava Strouhala
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4
Přítomní:
Člen
Ing. Roman Vrba
Ing. Bc. Petr Kameník
Ing. Miloslav Marčan
Viktor Janáček
Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa,
LMM. Šetina
David
Mgr. Ondřej Malý
Ing. Stanislav Bogdanov
Ing. Petr Kuchař
Mgr. Lucie Vaníčková
Zdeňka Ráczová

Instituce
MV
MV
MPO
MF
MPSV
MZe
ÚV
MMR
MV
MV
MV

Funkce
tajemník
místopředseda
místopředseda
místopředseda
místopředseda
místopředseda
místopředseda
v.z. místopředseda
stálý host
sekretariát RVIS
sekretariát RVIS

Program jednání:
1. Zahájení jednání
2. Příprava koncepčního řešení provádění důchodového pojištění
3. Konference eGovernment 2017
4. Návrh výkladu usnesení č. 265 z 30. března 2016 a usnesení vlády č. 347/2017
ve věci úplného elektronického podání
5. Různé
6. Závěr

1. Zahájení jednání
Tajemník Rady vlády pro informační společnost (dále jen RVIS nebo Rada) přivítal
všechny zúčastněné, informoval členy o nepřítomnosti předsedy Rady JUDr. Strouhala,
prověřil usnášeníschopnost a zahájil jednání.

2. Příprava koncepčního řešení provádění důchodového pojištění
Ing. Vrba předal slovo Mgr. Baxovi, který informoval, že k materiálu s názvem „Příprava
koncepčního řešení provádění důchodového pojištění“, který byl v předstihu zaslán,
nebyly obdrženy žádné připomínky. Mgr. Baxa požádal, aby na základě projednaní
na jednání Předsednictva Rady vlády pro informační společnost dne 1. září 2017,
rozhodla Rada vlády pro informační společnost o vydání stanoviska Rady vlády.
Mgr. Baxa dále informoval, že momentálně je v rámci původního systému důchodových
agend vysoutěžena jeho podpora. Momentálně probíhá nákup hardwarového vybavení
a vzhledem k valorizaci důchodů může být nový systém spuštěn 1. února 2018.
Současný systém, který je dle kontraktu v provozu do konce roku 2017, by měl být
v krátkém mezičase provozován jako služba. Nová zadávací dokumentace je v tuto chvíli
řešena s odborem Hlavního architekta. Provoz systému důchodových agend, jenž bude
spuštěn 1. února 2018, je třeba zajistit do konce roku 2021. Spuštění nové aplikace
je reálné od 1. ledna 2021.
Přijaté usnesení: Rada vlády se jednomyslně shodla, že bere na vědomí podané
informace o Novém systému důchodových agend a po projednání doporučuje
pokračovat v realizaci koncepčního řešení. Dále se Rada usnesla na vydání stanoviska
v následujícím znění: Předsednictvo RVIS projednalo aktualizovanou koncepci Nového
systému důchodových agend a doporučuje pokračovat v realizaci koncepčního řešení.

3. Konference eGovernment 2017
Ing. Vrba informoval členy o postupu příprav konference eGovernmentu, která se bude
konat 2. listopadu 2017 na Žofíně. Ing. Vrba představil program konference. Ten začíná
úvodem, na kterém vystoupí náměstci společně s Mgr. Malým a představí práci
za posledních cca pět let. Následovat budou dotazy moderátora a dotazy publika,
které budou odesílány elektronicky pomocí aplikace. Poté budou otevřeny tematické
bloky Portál občana, Elektronická identita, kde vystoupí pan Kuchař, pan Pavlinec, pan
Rous z Kladna, popř. někdo z resortů, dále Koncept rozvoje státního ICT s přednášejícími
Ing. Kuchařem, Mgr. Malým, zástupcem NAKIT a Ing. Tůmou. V následujícím bloku
budou představeny zahraniční zkušenosti se zástupci Velké Británie, Dánska, Estonska
a Slovenska. Dále rozsáhlé téma eSlužeb, které zahrnuje např. eNeschopenku
s Mgr. Baxou, eFakturaci, kterou představí pan Janáček, Ing. Marčan a zástupce
Plzeňského kraje a Elektronické veřejné zakázky s JUDr. Fidlerem. MV představí řešení
na principu návaznosti životní události, služby a agendy, které se v budoucnu promítne
do Registru práv a povinností. Připraveno je i mapování veřejnoprávních smluv.

Na poslední blok konference je naplánováno téma GDPR, ke kterému budou osloveni
pan náměstek Mlsna, ředitelka Středočeského kraje, paní Černá, promluví i zástupce MV,
paní Jabůrková ze Svazu průmyslu a dopravy a předseda tajemníků pražských
městských částí, Ing. Kopecký, účast nabídlo i MPSV. Předpokládaný rozsah prezentací
je deset minut, větší prostor bude připraven pro diskuze.
Dále informoval o vydání ceníku pro státní správu a pro soukromé subjekty,
které se mohou konference taktéž zúčastnit.
Mgr. Malý vyjádřil pochybnosti o vhodnosti termínu konference vzhledem k termínu
voleb a měla by se zvážit účast budoucích ministrů. Ing. Vrba zdůraznil, že konference
je věcná, směřuje spíše k úřednickému pohledu a obsahuje témata nezávisle na výsledku
voleb. Vzhledem k volebním programům, není až na výjimky eGovernment prioritou
politických stran vstupujících do voleb, případní zájemci pozvánky obdrželi.
Mgr. Baxa doplnil aktuální informaci o plánované schůzce s panem Postráneckým ve věci
systému pověřenců, kompetencí a souvisejícími požadavky na systemizaci,
ke kterému přistoupil každý resort jinak.
Ing. Vrba dále informoval o proběhlém jednání na Slovensku a ve Velké Británii.
Se zástupci Velké Británie, kteří se zúčastní konference, proběhne další jednání ohledně
uživatelských zkušeností na britském velvyslanectví v Praze, ke kterému jsou přítomní
členové RVIS přizváni. Je možné zorganizovat i setkání se zástupkyní místopředsedy
vlády na Slovensku, která jedná na podobné téma s Estonskem. Dle pana Kuchaře
je velká šance postavit části Portálu občana na britských technologiích. Pan Šetina
vyjádřil názor, že implementaci technologií by měla předcházet propagace nutnosti
jejich zřízení. Snahy, které proběhly v minulosti, se většinou neujaly. Na základě tohoto
upozornil Ing. Marčan na úkol MF zrevidovat usnesení vlády, který nebyl realizován
a bylo by vhodné jej obnovit.
Zadaný úkol: Na příštím zasedání předsednictva RVIS projednat témata, která budou
otevřena na jednání se zástupci Velké Británie.

4. Návrh výkladu usnesení č. 265 z 30. března 2016 a usnesení vlády
č. 347/2017 ve věci úplného elektronického podání
Ing. Vrba informoval o návrhu výkladu usnesení, který byl představen na jednání
Společného řídícího výboru a nyní je členům rozeslán k hlasování per rollam. Po úpravě
formulace, bude materiál prezentován i na plenárním zasedání RVIS.
Zadaný úkol: Materiál k návrhu výkladu usnesení odeslat ještě před úpravami
pro informaci členům předsednictva RVIS.

5. Různé
Bod různé nebyl využit.

6. Závěr
Ing. Vrba poděkoval všem za účast, navrhl termín dalšího zasedání předsednictva Rady
na 13. října 2017 v 9:30 hodin a ukončil jednání.

