Zápis č. 13/2016
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost
Datum konání: 23. srpna 2016, od 14:30
Místo konání: Kancelář NMV ICT JUDr. Jaroslava Strouhala
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4

Přítomní:
Člen
Ing. Roman Vrba
Viktor Janáček
Ing. Jiří Havlíček, MBA
David Šetina
Ing. Lucie Šestáková
Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa
Ing. Duffková Helena
Mgr. Jan Weigel
Ing. Petr Kuchař

Instituce
MV
MF
MPO
MZe
ÚV
MPSV
MV
MMR
MV

Funkce
v.z. předseda/tajemník
v.z.místopředseda
místopředseda
místopředseda
v.z. místopředseda
člen
sekretariát RVIS
v.z. místopředseda bez hlasovacího práva
host

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení jednání
Novelizace Statutu RVIS – informace o přijatých připomínkách
Revokace usnesení č. 889
Strategie ICT ve veřejné správě – aktuální stav plnění opatření
Informace o novém zákonu o elektronické identitě
Přijaté návrhy do programu na plenární zasedání RVIS ze Svazu průmyslu a
dopravy ČR
7. Různé
8. Závěr
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Průběh zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační společnost
dne 23. srpna 2016 od 14:30 hodin

1.

Zahájení jednání

Tajemník Rady vlády pro informační společnost omluvil nepřítomnost předsedy RVIS
JUDr. Strouhala z důvodu jeho časové zaneprázdněnosti, přičemž jej předseda RVIS
pověřil svým zástupcem v souladu se Statutem RVIS s právem hlasovacím. Zároveň
přivítal přítomné členy a hosty, konstatoval, že je Předsednictvo RVIS usnášeníschopné.

2. Novelizace statutu RVIS
Tajemník, v.z. předseda RVIS, Ing. Vrba členy informoval, že statut RVIS byl rozeslán
členům Radě k vyjádření. V rámci aktualizace statutu bylo celkem obdrženo
8 připomínek. Následně předal slovo Ing. Duffkové k bližším informacím. Připomínky
č. 1, 7, a 8 jsou dle jednání a usnesení předchozích zasedání bez problémů
zapracovatelné, jedná se o zakotvení koordinátora pro digitální agendu do Statutu,
zrušení společného sekretariátu RVIS a RVVS a lehká přeformulace slova konsensu.
Připomínka č. 2 týkající se zakotvení stálého hosta do Statutu je po konzultaci členů
PRVIS akceptovatelná. Druhá část připomínky č. 2 se týká přizvání dalších osob
na zasedání, což však již statut řeší. Připomínka č. 3 – návrh na zrušení Výboru pro
digitální agendu, kterou má v gesci p. Veselý z MPO, tento výbor se již neschází z důvodu
ustanovení fce koordinátora digitální agendy. Po konzultaci členů PRVIS došlo
k akceptování připomínky. Další zásadní připomínka se týkala vymezení vazby
na připravovanou novelizaci zákona č. 365, která byla na místě vysvětlena s odkazem
na stanovisko Legislativní Rady vlády Č.j. 469/16 z 8. června 2016. Ostatní připomínky
se týkaly formálních záležitostí. Ke statutu se též vyjádřila Ing. Šestáková z Úřadu vlády,
která vysvětlila připomínky za jejich resort, především uvedení statutu v souladu
s usnesením vlády č. 445.
Přijaté usnesení: Členové Rady vlády pro informační společnost souhlasí
se zapracováním zaslaných návrhů a připomínek do statutu RVIS, které bude takto
následně předloženo do meziresortního připomínkového řízení.

3. Revokace usnesení č. 889
Duffková připomněla důvod revokace usnesení č. 889,
uvedení vedoucích Kanceláře Poslanecké sněmovny
a Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky
Připomínkové řízení k revokaci bylo ukončeno 18.

které spočívalo v nesprávném
Parlamentu České republiky
v části Ukládá a Provedou.
srpna 2016, byly obdrženy
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připomínky pouze ze strany MZe. Jedná se o uvedení rozdílného a nelogického důvodu
předložení na obálce a v předkládací zprávě a následně sladění textu, další připomínka
se týká vysvětlení prodlení změny, k čemuž se následně členové vyjádřili, že je vhodné
do textu doplnit „z formálních důvodů“. Revokace usnesení tak po následném
zapracování připomínek a odsouhlasení resortu MZe bude připravena k vypravení
na vládu. K tématu se rozvinula diskuze týkající se aktualizace Strategie rozvoje ICT
služeb veřejné správy, neboť Strategie vznikala již v průběhu roku 2014 a schválena byla
až v roce 2015, obsahuje tak již neaktuální informace, pojmy, definice apod. Členové
se shodli, že v první polovině roku Strategii zaktualizují s výhledem na zhruba dva roky.
Tato informace bude též uvedena ve zprávě o plnění opatření, viz bod č. 4, tohoto zápisu
K aktualizaci pan Šetina doplnil, že by na aktualizaci měl navázat úkol plynoucí
z minulého zasedání RVIS, týkající se revizí usnesení z oblastí ICT.

4.

Strategie ICT ve veřejné správě – aktuální stav plnění opatření

Tajemník členy informoval o sběru informací o stavu plnění opatření, která jsou uvedena
ve Strategii, zmínil, že se stanovilo gestorství za daná opatření. A z předložených
informací bude zpráva zpracována a následně po odsouhlasení na plenárním zasedání
předložena pro informaci na vládu.

5.

Informace o novém zákonu o elektronické identifikace

Tajemník RVIS členy informoval, že zákon již je připravený. Dále vysvětlil podklad, který
členové obdrželi, jak je zákon modelovaný. V podkladu je popsáno, jak funguje registrace
ID providera, akreditace soukromého providera, apod. Upozornil, že podklad se stále
aktualizuje a mění. Ing. Kuchař doplnil, že NIA (Národní identitní autorita) zastřešuje
dvě oblasti: Identity provider a Service provider. K tématu se rozvinula diskuze
s otázkou, do kdy zákon musí být jako komplex hotov. Tajemník odpověděl, že konečný
termín předložení na vládu je do konce roku.

6.
Přijaté návrhy do programu na plenární zasedání RVIS ze Svazu
průmyslu a dopravy ČR
Tajemník RVIS členy informoval, že Sekretariát RVIS obdržel od stálého hosta RVIS, Mgr.
Mileny Jabůrkové, M.A., po rozeslání programu RVIS žádost o doplnění témat. Jedná
se o dvě témata, která by byla zařazena v rámci plenárního zasedání do bodu Různé:
1) Implementace obecného nařízení o ochraně osobních údajů a reakce vlády
na Výzvu představitelů českého průmyslu a obchodu k aktivizaci vlády v oblasti nařízení
o ochraně osobních údajů a 2) Transpozice směrnice o kybernetické bezpečnosti
a novela zákona o kybernetické bezpečnosti. Zároveň paní Jabůrková žádá přizvat
k jednání koordinátora pro digitální agendu ČR Tomáše Prouzu i členy jeho týmu.
K tomuto se rozvinula diskuze, kdy se členové shodli, že navržený bod ad 1) bude
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zařazen v rámci diskuze pod stávající bod plenárního zasedání, který se též týká
obecného nařízení o ochraně osobních údajů a k navrženému bodu ad 2) navrhli
členové, že pokud bude možné NBÚ požádat o prezentaci, bod by byl na program
plenárního zasedání zařazen. Čímž vzniká úkol pro Sekretariát oslovit NBÚ. K požadavku
přizvání koordinátora pro digitální agendu na plenární zasedání tajemník podotkl,
že požadavek je bezpředmětný, neboť koordinátor je členem RVIS a též místopředsedou
Předsednictva RVIS, v případě jeho absence jej nahrazuje Ing. Šestáková.

7.

Různé

Do bodu Různé byl zařazen bod „Rozšíření výzvy č. 26 eGovernment I.“ a bod
"Problematika RPI/RFI – stanovisko pracovní skupiny pro prostorové informace“.
a) Rozšíření výzvy č. 26 eGovernment I.
Z předcházející jednání Předsednictva bylo odsouhlaseno rozšíření výzvy
o Prostorová data a služby. MMR na toto reagovalo, že by bylo vhodné zbývající
projekty OpenData a eProcurment zařadit též do výzvy č. 26 a zároveň alokovat
přiřazené zdroje. Členové souhlasili, že celá výzva eGovernment II., kde měly být
zařazeny zmíněné projektové okruhy, bude přesunuta do výzvy č. 26, a následně
došlo k rozdělení alokací.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost doporučuje
rozšíření výzvy č. 26 eGovernment o projektový okruh 3.10 eProcurement
a projektový okruh 4. Zpřístupnění obsahu, transparentnost, opendata. Zároveň
doporučuje celkovou alokaci ve výši cca 576 mil. Kč rozdělit následovně: 450 mil. Kč
na projektový okruh 5.2 Prostorová data a služby, 76 mil. Kč na projektový okruh
3.10 eProcurement a 50 mil. Kč na projektový okruh 4. Zpřístupnění obsahu,
transparentnost, opendata.
b) Problematika RPI/RFI – stanovisko pracovní skupiny pro prostorové informace
PS pro prostorové informace řeší geoinfostrategie jako celek, zahrnuje 60 opatření,
jedno z nich je RPI popř. technická mapa. Geoinfostrategie je schválená vládou,
opatření by se měla naplňovat. Problematiky RPI/RFI spočívá, že aktuální návrh
zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí
elektronických komunikací neřeší budování RPI/RFI.
Diskuze: Největším uživatelem technických map jsou města, avšak aktivně
do technických map se zapojili pouze kraje: Plzeňský, Vysočina, Liberecký a dále
Zlínský kraj a Praha (pozn. poslední dva mají historicky mapu vybudovanou). MV ČR
má koordinační úlohu nad technickou mapou České republiky. Mocnou část
infrastruktury mají soukromoprávní subjekty, otázkou je, jakým způsobem
se začlení, apod. Další problém je pomalý internet v rámci ČR, je třeba vybudovat síť
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nové generace, aby bylo možné je budovat, je třeba inženýring sítí, proces je velmi
dlouhý, neb neexistují relevantní data na jednom místě. Zmíněná problematika je
nutná řešit minimálně na Předsednictvu – eskalace z pracovní skupiny. Měli by
se propojit pracovní skupiny fungující nezávisle na sobě. GeoInfoStrategie definuje
a určuje směr geoinformatiky. Vznikl zde „problém“ s resortem u Ministerstva
průmyslu a obchodu, neb v zákoně není požadavek na vznik registru pasivní
infrastruktury, je třeba implementovat. Technická mapa je definována vyhláškou,
definice digitální mapy je v zákoně. PS pro prostorové informace je pod Pracovním
výborem NGA sítě, ale dle vyjádření členů P RVIS by měla být na roveň výboru. Tato
problematika bude následně více probrána jako samostatný bod programu.

8.

Závěr

Tajemník RVIS poděkoval za účast a po diskuzi členů byl stanoven termín dalšího
zasedání 15. září 2016 od 11:00 hodin.
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