Zápis č. 11/2017
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost
Datum konání: 13. října 2017 od 9:30

Místo konání: Kancelář NMV ICT JUDr. Jaroslava Strouhala
Přítomní:

Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4

Člen
JUDr. Jaroslav Strouhal
Ing. Roman Vrba
Ing. Bc. Petr Kameník
Ing. Miloslav Marčan
Viktor Janáček
Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa,
JUDr. Eva Martinicová
Mgr. Bohdan Urban
Ing. Robert Piffl
PhDr. Jiří Úlovec
Patrik Tovaryš
Ing. Mgr. Andrea Balažková
Mgr. Lucie Vaníčková
Zdeňka Ráczová

Instituce
MV
MV
MPO
MPO
MF
MPSV
ÚV
MV
MV
MV
ÚV
MV
MV
MV

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

Program jednání:
1. Zahájení jednání

2. Stav plnění Implementačního plánu č. 3 k 30. červnu 2017
3. Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy

4. Elektronická faktura u veřejnoprávních původců
5. Konference eGovernment 2017

6. Různé

7. Závěr

1. Zahájení jednání
Předseda Rady vlády pro informační společnost (dále jen RVIS nebo Rada) přivítal
všechny zúčastněné, prověřil usnášeníschopnost a zahájil jednání.

2. Stav plnění Implementačního plánu č. 3 k 30. červnu 2017

JUDr. Strouhal předal slovo Mgr. Ing. Balažkové, která informovala o zvýšení
významnosti rizika Měnící se kritéria auditů průběhu implementace ze závažného
na klíčové riziko. Dále uvedla, že seznam projektů IP 3 byl aktualizován a doplněn o nové
projekty a byli jmenováni garanti projektových okruhů.

Mgr. Ing. Balažková podala zprávu o stavu projektů IP3. Většina subjektů podala
či plánuje podat projektové žádosti do výzev specifického cíle 3.2 IROP v roce 2017.
Vzhledem k této skutečnost se předpokládá, že většina projektů, pokud splní podmínky
výzev, započne realizaci v následném roce. Na základě podkladů, které budou
předloženy pro další zhodnocení za rok 2017, bude možné vyhodnotit skutečné plnění
cílů stanovených v jednotlivých projektových okruzích Implementačního plánu 3 v roce
2018. Aktuálně je vše ve fázi připrav na realizaci.

Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace o stavu plnění Implementačního plánu č. 3.

3. Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy

JUDr. Martinicová omluvila Mgr. Malého, který je zdravotně indisponován, a přednesla
shrnutí materiálu s názvem „Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy“. Materiál
byl 25. Září schválen Vládou ČR a jeho finální verzi předcházela dlouhá spolupráce
a priori mezi Legislativní radou vlády a Úřadem vlády. Materiál, na kterém
se spolupracovalo bezmála celý rok 2017, přináší nezávazné zásady pro tvorbu
legislativy a nyní je zveřejněn na webových stránkách digitálního koordinátora
i na vládním webu RIA. Po získání zpětné vazby z využití dokumentu v praxi, je možné
dokument přepracovat a zásady učinit závaznými.

Ing. Marčan se dotázal, zda se na přípravě dokumentu podíleli legislativci ze všech
odborů a zda dokument nějak souvisí s analýzou právních předpisů související s ÚEP.
JUDr. Martinicová uvedla, že přípravy se zúčastnili všichni s výjimkou zástupce MO
a dokument vzniká paralelně s uvedenou analýzou.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace o Zásadách pro tvorbu digitálně přívětivé
legislativy.

4. Elektronická faktura u veřejnoprávních původců

PhDr. Úlovec informoval o tom, že dílčí skupina pro řešení problematiky eFakturace
a ÚEP zpracovala základní dokument, jehož implementace je ale v praxi složitá vzhledem
k dosavadním zvyklostem s prací s fakturami. Vznikne tedy další materiál, který bude
popisovat postupy přijetí faktury, jejího zpracování, převodu do elektronických systémů
atd. PhDr. Úlovec zdůraznil nutnost postupu v této věci.

Ing. Piffl doplnil, že materiál rekapituluje právní předpisy z let 2000, 2004 a 2009,
které ale nejsou dlouhodobě dodržovány. Na nápravě se aktivně pracuje. Materiál

např. obsahuje bloková schémata přehledná pro všechny uživatele. Problematika
je rozdělena na procesy před samotným podáním, převzetí faktury a jejímu dalšímu
zpracování. V konečných fázích příprav se pracovní skupiny spojí, aby byl celý proces
zaručeně synchronizován.

JUDr. Martinicová upozornila na druhý termín 23. října 2017 pro podání souhrnné
zprávy k eFakturaci na vládu bez rozpravy. Ing. Piffl doplnil, že se jedná o materiál,
který navazuje na vyhlášku č. 347, která uložila vypracování zpráv pro digitálního
koordinátora do 31. 8. 2017. Digitální koordinátor nyní navrhuje další kroky v závislosti
na výsledcích, jako např. dodatečné povinnosti samotnému odboru digitálního
koordinátora, dále má Pracovní skupina pro elektronizaci spisových služeb vytvořit
materiál pro kontrolu, zda je jednání subjektů v souladu s právními předpisy, případně
posunuje termín podání zprávy na 30. listopadu 2017.

Ing. Marčan zhodnotil přípravu metodiky pozitivně, přesto upozornil, že měla vzniknout
dříve. MPO se těmto přípravám věnuje již několik měsíců, postupy nabídl Ing. Marčan
k dispozici, aby práce probíhaly v souladu.

Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace ohledně elektronických faktur
u veřejnoprávních původců.

5. Konference eGovernment 2017

V úvodu tohoto bodu proběhla mezi zúčastněnými diskuze nad tématem financování
konference. Dále Ing. Vrba nabídl možnost setkání společně s moderátorem konference,
Martinem Veselovským. Tajemník RVIS opětovně na přednášející apeloval, aby své
příspěvky neopírali pouze o prezentace, aby dbali na dodržení časové dotace svého
vystoupení a více se soustředili na následnou diskusi, která bude probíhat pomoci
aplikace Sli.do, kde všichni účastníci konference budou moci pokládat vystupujícím
své dotazy. Ing. Marčan se dotázal, zda mají zástupci resortů připravit úvodní slovo,
které bude předneseno moderátorem. Tajemník RVIS uvedl, že moderátor bude pouze
předávat slovo jednotlivým náměstkům, kteří svůj výstup odprezentují sami. Posléze
budou v rámci úvodního slova náměstkům pokládány dotazy moderátorem, které budou
logicky navazovat na jejich vystoupení.
Na dotaz JUDr. Strouhala, sdělil Ing. Vrba potvrzenou účast 306 osob, nicméně registrace
stále nebyla uzavřena, tudíž konečné číslo účastníků bude vyšší.

Ing. Marčan informoval, že pozvánky pro business sféru (CACIO) budou odeslány ještě
téhož dne.

Pan Janáček sdělil, že jedná s možnými přednášejícími k bodu tématu eFakturace,
kteří dané téma odprezentují s větší odborností. Konkrétní informace o přednášejících
uvede během týdne.

6. Různé

a) Nahlášení témat na plenární zasedání RVIS
JUDr. Strouhal požádal přítomné o nahlášení témat na plenární zasedání Rady
vlády pro informační společnost naplánované na 8. prosince 2017.

b) „Kulatý stůl“ s VB
Ing. Vrba navázal na informace podané na minulém zasedání předsednictva RVIS,
kdy informoval o plánovaném setkání se zástupci Velké Británie na britské
ambasádě v Praze. Poprosil přítomné o nahlášení témat do konce října 2017.
c) Konference GDPR

JUDr. Martinicová informovala o konferenci, kterou připravuje ÚV společně s MV
ohledně GDPR a která proběhne 6. až 7. listopadu 2017. Konference je určena
pouze pro veřejnou správu. Oficiální pozvánky budou zaslány. Ing. Piffl doplnil,
že pro ty, kteří se nemohou osobně účastnit, bude konference vysílána živě
na webu.
d) Návrh na pozměnění zákona č. 101

Ing. Vrba uvedl, že MPO poslalo návrh na pozměnění zákona o ochraně osobních
údajů. Vyzval ostatní zástupce resortů, aby se v případě zájmu zúčastnili jednání,
na kterém budou požadavky upřesněny. Jednání bude pravděpodobně svoláno
v průběhu příštího týdne.
e) Přenos nadměrných datových souborů

Ing. Marčan promluvil o otázce, která vyvstala na setkání ředitelů informatiky
veřejné správy týkající se odesílání a doručování datových souborů, které kvůli
velikosti nepojme datová schránka. Jedním z návrhů řešení je vybudovat vedle
datových schránek zaručené úložiště.
Ing. Vrba zdůraznil, že od 1. ledna 2018 by měla vejít v platnost nová smlouva
s Českou poštou na provoz datových schránek, která bude umožňovat rozvoj,
jenž do této chvíle nebyl možný. Je třeba zformulovat požadavky s ohledem
na úpravu legislativy.

7. Závěr

Zadaný úkol: Ing. Marčan připraví na příští zasedání předsednictva RVIS materiál,
který stručně popíše celou problematiku včetně informací o počtu souborů, jichž
by se nutné úpravy týkaly.

JUDr. Strouhal poděkoval všem za účast, navrhl termín dalšího zasedání předsednictva
Rady na 31. října 2017 v 15:00 hodin a ukončil jednání.
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