Zápis č. 12/2017
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost
Datum konání: 31. října 2017 od 15:00

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

Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4

Člen
Instituce
JUDr. Jaroslav Strouhal
MV
Ing. Roman Vrba
MV
Ing. Bc. Petr Kameník
MPO
Ing. Miloslav Marčan
MPO
Viktor Janáček
MF
Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa, MPSV
Bc. Petr Novák
MZe
Mgr. Ondřej Malý
ÚV
Mgr. Bohdan Urban
MV
Ing. Petr Kuchař
MV
MgA. Lukáš Trnka
NAKIT
Mgr. Lucie Vaníčková
MV
Mgr. Tereza Špačková
MV
Ing. Jolana Pastyříková
MV
Zdeňka Ráczová
MV

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

Program jednání:
1. Zahájení jednání

2. Konference eGovernment 2017

3. Řešení pro velikostně nadlimitní datové zprávy
4. Program plenárního zasedání RVIS

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. Konference eGovernmentu 2017
JUDr. Strouhal předal slovo MgA. Trnkovi z NAKIT, který má spolu s týmem Ing. Vrby
na starost organizaci konference. Pan Trnka v úvodu informoval o základních
organizačních záležitostech. Prezentující se mohou registrovat od 7:30 hodin a bude
pro ně připraveno až 30 parkovacích míst, registrace účastníků budou probíhat
od 8 hodin. Do 9 hodin je možné se zúčastnit zkoušky, aby si přednášející vyzkoušeli
techniku a orientaci na pódiu. Pro prezentující budou rezervované stoly pod pódiem
a jako zázemí jim bude k dispozici Primátorský salónek. Každý prezentující dostane
červeně označený badge, standardní účastníci budou mít badge modré barvy. Z druhé
strany badgů bude k dispozici QR kód, jehož načtení odkáže na oficiální stránky
konference, včetně programu.

Dále MgA. Trnka představil, jak bude vypadat prezentační pódium, jehož součástí je LCD
stěna o rozměrech 7,5 x 3 m, řečnický pultík s možností projekce vlastních poznámek
a sada křesílek pro prezentující jednotlivých bloků.

Dále byli přítomní seznámeni s hlavní vizualizací konference, úvodní znělkou,
která bude rozdělovat jednotlivé bloky, a rozložením LCD obrazovky.

MgA. Trnka dále informoval, že v tuto chvíli je přijato 399 registrací, dostupných míst
v sále je 416. Připraven je catering a číše vína na závěr. Mgr. Baxa požádal o zaslání
seznamu přihlášených.

Podrobně byl představen úvodní blok, který započne výzvou moderátora. Na pódium
vystoupí řečníci, usadí se do křesel, moderátor přivítá účastníky a postupně bude
jednotlivým zástupcům resortů předávat slovo. Ti mají cca 1-2 minuty na představení
resortu a jeho roli v eGovernmentu. Následně bude přednášejícímu položena 1 otázka,
na jejíž zodpovězení jsou vyhrazeny dvě minuty. Poté, co řečníci odejdou z pódia,
představí moderátor aplikaci sli.do, jejímž prostřednictvím budou posluchači zasílat své
dotazy. Byla navržena úvodní testovací otázka: „Odkud jste na konferenci přijeli?“
Následovat budou další bloky dle programu, který mají přítomní k dispozici.

V souvislosti s úvodním blokem Mgr. Malého byl zmíněn nově zaváděný název pro Open
Data, Veřejný datový fond. Ing. Kuchař se dotázal, jakým jazykem budou hovořit
zahraniční hosté a jakým způsobem budou přednášky překládány. Ing. Vrba potvrdil,
že budou mluvit anglicky, k dispozici bude simultánní překlad.

MgA. Trnka informoval, že je připravena tisková zpráva, kterou bude následně vydávat
odbor eGovernmentu. Mgr. Baxa a Ing. Marčan si vyžádali tiskovou zprávu k případným
úpravám. Je připraven dotazník spokojenosti, publikovány budou prezentace, fotografie
i videozáznam.
Zadaný úkol: Rozeslat návrh tiskové zprávy členům předsednictva RVIS.

Zadaný úkol: Poslat seznam účastníků konference Mgr. Baxovi.

3. Řešení pro velikostně nadlimitní datové zprávy
Ing. Marčan připravil na základě výzvy z minulého jednání předsednictva RVIS podklad
k potížím, které vznikají ve správních řízeních, je-li třeba zaručeným způsobem přenášet
velké sady dat. Veřejně přístupná on-line úložiště nejsou bezpečná ani vhodná a jejich
použití by se dalo charakterizovat jako porušení spisového řádu.

Jedním z návrhů řešení bylo vybudovat zaručené úložiště jako sdílenou službu
eGovernmentu a odkaz by se vkládal do datové schránky. S návrhem řešení
se shoduje i Odbor hlavního architekta, dle Ing. Kuchaře vyvstává ve spojitosti s tímto
řešením otázka, jak dlouho má být soubor uložen.

Ing. Vrba poznamenal, že vzhledem k pravidlům užití datových schránek
nadefinovaných zákonem není takto přidaný dokument považován za věrohodný.
Ing. Kuchař doplnil, že při připojení hashe je i zpětně dokazatelný původ souboru. Dle
JUDr. Strouhala splňuje toto řešení bezpečnostní požadavky, ale je třeba vytvořit právní
analýzu, zda je v souladu se zákonem.
Ing. Vrba navrhl zvětšení limitu datových schránek. Průměrná velikost zprávy posílané
přes datovou schránku je do 1 MB a větší soubory jsou posílány minimálně. Každá
zpráva je mimo doručenky automaticky smazána po devadesáti dnech, tedy nezatíží
kapacitu datových schránek.
Ing. Marčan zažádal o popis možných řešení, které může být představeno 15. listopadu
2017 na dalším setkání ředitelů IT, z jejichž řad návrh vzešel. Informaci podá
Ing. Kuchař.

4. Program plenárního zasedání RVIS

JUDr. Strouhal představil návrh programu plenárního zasedání, které je naplánované
na 8. prosince 2017 od 9:30 hodin. Na začátek jsou zařazeny standardně body Zahájení
jednání a Schválení zápisu z plenárního zasedání Rady vlády pro informační společnost
z 15. září 2017. Následují body Informace o aktuální situaci čerpání ze specifického cíle
3.2. Integrovaného operačního programu, Zpráva o činnosti pracovní skupiny
pro jednací řízení bez uveřejnění a Konference „Snadná navigace světem úřadů“,
kde bude vyhodnocena proběhlá konference.

6. bod Provozování informačních systémů v organizaci a možná úskalí byl zařazen
na základě dotazu plk. Osvalda z minulého plenárního zasedání. Téma se týká
přirozeného vender locku informačních systémů, které spadají pod zákon
o kybernetické bezpečnosti. EU před lety doporučila pětici firem, které měly certifikát
na budování vysoce citlivých systémů, pro všechny členské země. V každé zemi byla
formou soutěže vybrána jedna firma a vznikl vender lock. V ČR je situace s údržbou
systémů komplikovaná vzhledem legislativě. V rámci neformální schůzky vznikla
dohoda s NÚKIB na vytvoření metodiky pro zadavatele, kteří spravují citlivé informační
systémy, jak by měli postupovat při definici zadávacích podmínek. Mgr. Baxa se v této
souvislosti dotázal, zda existuje vyhodnocení tříletého fungování Pracovní skupiny
pro jednací řízení bez uveřejnění. Upozornil, že přednostně by se JŘBÚ nemělo
nadužívat a měly by se zadávat konkrétní lhůty pro řešení v otevřeném zadávacím
řízení. Mgr. Vaníčková uvedla, že v této chvíli poptává všechna vyhodnocení zadaných
doporučení a analýz, která budou následně představena na jednání předsednictva Rady.
V tuto chvíli se čeká na vyjádření SÚKL. Pan Janáček dodal o informace o množství pokut,

které MF nyní obdrželo na základě smluv uzavřených přes JŘBÚ v minulosti,
kdy existovala jiná legislativa a jiná měřítka pro užívání JŘBÚ. Mgr. Baxa připojil
informaci o pokutě pro Českou správu spisové služby.

Do plenárního zasedání bude dále zařazeno téma Informační koncepce ČR, jejíž plné
znění půjde v brzké době na vládu. Další navržená témata jsou eGovernment Cloud,
Informace o stavu legislativy v oblasti digitálních systémů, Různé a Ukončení jednání.
JUDr. Strouhal navrhl ještě přidání bodu Diskuze o stavu GDPR, ke kterému bude přizván
pan náměstek Mlsna. Mgr. Baxa v souvislosti navrhl projednat otázku, jakým způsobem
bude GDPR z pohledu pověřence vyřešeno v rámci jednotlivých úřadů. Ing. Marčan
doplnil informaci o jednání k tématu, které svolal pan náměstek Mlsna společně s panem
ředitelem Úlovcem, a checklistu, který zpracovává Ing. Piffl a bude v brzké době
zveřejněn.
Mgr. Baxa uvedl, že pošle na MV oficiální dotaz, jakým způsobem přistupovat
k digitalizaci dokumentu vzhledem k archivnictví a spisové službě. Je třeba vytvořit
sjednocující stanovisko.
Zadaný úkol: Připravit hromadné vyhodnocení tříletého fungování PS pro JŘBÚ.

6. Různé

a) Reakce MPSV na nepřesné informace v médiích
Mgr. Baxa uvedl, že v průběhu týdne proběhla tiskem informace o tom, že MPSV
vypisuje zakázku na Nový systém důchodových agend bez vědomí Rady vlády
pro informační společnost. Upozornil, že zpráva o Novém systému důchodových
agend prošla Radou dvakrát a tiskové zprávy byly dementovány.

b) Informace o materiálu k eFakturaci a Úplnému elektronickému podání
Mgr. Malý informoval, že 6. listopadu jde na Vládu ČR bez rozpravy usnesení
ohledně eFakturace a ÚEP. V přijetí materiálu by nemělo dojít ke komplikacím.

7. Závěr

JUDr. Strouhal poděkoval všem za účast, navrhl termín dalšího zasedání předsednictva
Rady na 24. listopadu 2017 v 9:30 hodin a ukončil jednání.
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