Zápis č. 16/2016
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost
Datum konání: 21. října 2016, od 9:30
Místo konání: Kancelář NMV ICT JUDr. Jaroslava Strouhala
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4

Přítomní:
Člen
JUDr. Jaroslav Strouhal
Ing. Miroslav Hejna
Ing. Jiří Havlíček, MBA
Ing. Lucie Šestáková
Ing. Duffková Helena
Mgr. Bohdan Urban
Mgr. Tomáš Kroupa
Mgr. Jana Menšíková

Instituce
MV
MF
MPO
ÚV
MV
MV
MV
MV

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

Program:
1. Zahájení jednání
2. Vyhodnocení projektu Pilotní a testovací řešení pro anonymizaci dokumentů
a návazné kroky MV ČR
3. Subalokace pro prioritní projektové okruhy ve výzvě IROP eGovernment I. /
Kontrola přečerpání finančních prostředků
4. Návrh opatření, která budou podporovat efektivní využívání
státního majetku při zajišťování strategických zájmů a potřeb
kritické infrastruktury státu s možností realizace horizontální
a vertikální spolupráce zadavatelů při zadávání veřejných zakázek
5. Různé
6. Závěr
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Průběh zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační společnost
dne 21. října 2016 od 9:30 hodin
1.

Zahájení jednání

Předseda Rady vlády pro informační společnost omluvil nepřítomnost tajemníka
Ing. Romana Vrby z důvodu jeho časové zaneprázdněnosti a zároveň přivítal přítomné
členy a hosta Mgr. Janu Menšíkovou. Následně konstatoval, že Předsednictvo RVIS není
usnášeníschopné. Po diskuzi k hlasování bylo dohodnuto, že hlasování bude
kombinované, tzn. dohlasování per rollam.

2. Vyhodnocení projektu Pilotní a testovací řešení pro anonymizaci
dokumentů a návazné kroky MV ČR
Předseda RVIS požádal Mgr. Urbana o slovo k tomuto tématu. Předmětem pilotního
projektu “Pilotní a testovací řešení pro anonymizaci dokumentů” byla implementace
a testování softwarového řešení na základě bezúplatně poskytnuté licence; toto řešení
mělo umožňovat nevratné odstranění důvěrných informací (osobní údaje apod.)
z dokumentů určených ke zveřejnění dle legislativních požadavků, zejména zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv). Přínosem požadovaného řešení mělo být ověření možností
zjednodušení a zefektivnění stávajícího procesu úpravy smluv určených ke zveřejnění,
kdy anonymizace údajů probíhá u vybraných dokumentů „ručně“. Dále shrnuje veřejné
výběrové řízení, kdy byl „vysoutěžen“ dodavatel softwaru (princip – bezplatné zapůjčení
licence, hrazeny pouze náklady integrace). Dále byly osloveny státní organizační složky
cca 30, které se potýkají s anonymizací smluv, bylo zde 38 testerů, proběhla
anonymizace cca 1700 smluv za testovací období. Akceptováno s výhradou. Bude pouze
dodatečný „dovývin“ (scrolling dokumentů apod., …). Vyhodnocení – nejzajímavější
zkušenost software umožňuje tzv. dávkové předzpracování dokumentů, tzn. večer
na jeden klik odejde full text smlouvy a ráno uživatel otvírá předzpracovaný dokument,
který dle nastavení šablony anonymizuje podstatnou část údajů (navázané na autorizaci
výpočetního úkonů přes noc, lze dále provádět dodatečné flexibilní úpravy). Na základě
tohoto měření, které prokázalo, že práce na předzpracované smlouvě je 6x rychlejší.
K tomuto zároveň proběhl Dotazník spokojenosti uživatelů, odpověděli ¾ testrů, včetně
manažerského nastavení, až na chybovost – chyba automat. zpracování (návaznost
na míru anonymizace, dle metodiky MV), kdy lze některé vyřešit šablonou a jiné ne
(přílohy, nestandardní formáty účtů a e-mailových adres, apod.). Problém se spíše
ukazuje v nízké míře centralizovanosti, ideální řešení by bylo mít centrální vzory smluv
s jednotným formátem, možnost kombinace šablony a vektorového vyhledávání. Systém
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toto umí, ale problém je v podmínkách MV. Doporučení je: infrastruktura EIS
neodpovídá jednorázovým nárokům na hadarový sizing pro účely zpracování; pořídit
centrální řešení pro MV respektující otestované funkcionality v rámci projektu. Úvaha na
P RVIS – vhodnost předřazení tohoto softwaru před registr smluv. Více viz prezentace
(příloha č. 1). Předseda RVIS poděkoval za podané informace, v rámci diskuze zůstalo
otevřené usnesení viz. níže na další zasedání Předsednictva.
Usnesení: Předsednictvo RVIS bere na vědomí podané informace a doporučuje
v pokračování projektu dále. Na dalším zasedání Předsednictva bude představena
ukázka softwaru a prezentací. (pozn. bude projednáno a o doporučení hlasováno na
dalším zasedání PRVIS)

3. Subalokace pro prioritní projektové okruhy ve výzvě IROP
eGovernment I./ Kontrola přečerpání finančních prostředků
K problematice subalokacím předal předseda RVIS slovo Mgr. Menšíkové, která
informovala, že dne 8. září 2016 vyhlásil řídící orgán Integrovaného regionálního
operačního programu (ŘO IROP) revizi výzvy č. 26 eGovernment I. Mezi jednu
z významných změn patřilo navýšení alokace výzvy, přičemž toto navýšení doporučilo
i předsednictvo RVIS ve svém stanovisku ze dne 26. srpna 2016. V tomto stanovisku
P RVIS doporučilo navýšit celkovou alokaci o 576 mil. Kč s rozdělení této částky
na jednotlivé prioritní okruhy. ŘO IROP v rámci revize však navýšil výzvu o 576 mil. Kč
částku, která tvoří podíl z rozpočtu Evropské unie v domnění, že stanovisko
předsednictva RVIS hovoří o navýšení alokace z rozpočtu Evropské unie (pozn. což tvoří
pouze cca 80 % celkové alokace výzvy, 20 % je podíl členského státu). Celkové navýšení
ze strany ŘO IROP po přičtení cca 20 % k částce 576 mil Kč činí 700 mil. Kč, o takovou
částku došlo tedy i k navýšení celkové alokace na výzvu – namísto 576 mil. Kč).
Vzhledem k tomu, že Předsednictvo RVIS doporučilo rozdělení alokace na jednotlivé
prioritní okruhy na základě celkové částky 576 mil. Kč a ŘO IROP navýšil výzvu o 700
mil. Kč., bude nutné, aby Předsednictvo RVIS toto rozdělení přehodnotilo. Celková
alokace výzvy č. 26 eGovernment I. činí 3 012 614 395 Kč (cca 3,012 mld. Kč). Je tedy
třeba rozdělit ještě dalších 136 mil. Kč. Dále uvedla, možnost částku nerozdělovat
a ponechat ji pro případ nutné rezervy v případě, že alokace na některý z projektových
okruhů bude vyčerpána. V rámci diskuze se členové shodli na níže uvedeném usnesení,
dohlasováno per rollam.
Usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost souhlasí s ponecháním
částky ve výši 136 mil. Kč pro případ nutné rezervy v případě, že alokace na některý
z projektových okruhů bude vyčerpána.
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4. Návrh opatření, která budou podporovat efektivní využívání
státního majetku při zajišťování strategických zájmů a potřeb
kritické infrastruktury státu s možností realizace horizontální
a vertikální spolupráce zadavatelů při zadávání veřejných zakázek
Mgr. Urban podal stručné informace, kdy hlavním zástupcem této problematiky je
Ministerstvo financí, materiály jsou nyní v „předložitelné“ podobě. Chybí však
komplexnější stanovisko MMR. Do konce roku se bude podávat informace na Vládu ČR.
Nyní je v připomínkovém řízení strategie k eGovernment Cloudu, kde bude uveden
v usnesení vlády společný úkol, aby byla naplněna dikce §12 zákona o ZVZ. Dále je nutné
rozšířit statut RVIS o možnost projednávání věcí strategických doporučení ve věcech
společného zájmu. Jsou však zde obavy, neboť chybí kooperace s MMR.

5.

Různé

a) Statut RVIS
Předseda RVIS informoval o připomínkách v rámci Statutu Rady vlády pro informační
společnost, připomínky ke Statut RVIS v rámci vnitroresortního připomínkového řízení
byly ukončeny a nyní probíhá sběr meziresortního typu připomínek. Prozatím se jedná
o připomínky formálního typu, až na připomínku z odboru kybernetické bezpečnosti,
který požaduje doplnit odstavec (1) o písmeno (g) – kdy Rada ve své činnosti - schvaluje
strategické úkoly jednotlivých resortů a jejich státních podniků v oblasti corporate
governance tak, aby resorty mohly pověřit jimi nominované členy dozorčích rad
zastupovat zájmy resortů v oblasti implementace opatření vyplývajících
ze Strategického rámce Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR (zejména
s ohledem na zákon o kybernetické bezpečnosti). K tomuto otevřel diskuzi, v rámci níž
došlo k návrhu přeformulace, neboť RVIS resp. předseda nemá ambici úkolovat kohokoli
v rámci dozorčích rad, nýbrž schvalovat strategické úkoly. Přeformulace textu bude
spočívat ve smyslu, že RVIS projednává, doporučuje či vydává stanovisko. Úpravu
statutu schvaluje vláda. Náměstek Hejna z MF doplnil, že pokud bude jiný resort něco
v tomto ohledu konat, tak budou žádat RVIS o stanovisko či projednání, nutnou
podmínkou je projednání Radou vlády – na základě návrhu příslušného resortu RVIS
projedná a vydá stanovisko k předmětnému požadavku – jako je tomu u JŘBU.
Usnesení: Sekretariát RVIS přeformuluje usnesení a na základě hlasování per rollam
dojde k zanesení schváleného znění do Statutu RVIS.
b)

Plenární schůze RHSD ČR (bod vznesen Ing. Šestákovou)
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Ing. Šestáková informovala, že dne 21. listopadu 2016 se bude konat Plenární schůze
RHSD ČR - přehled aktuálních kroků v prioritních oblastech digitální agendy,
a to konkrétně k tématu rozvoje eGovernmentu SVZD, na které si vyžádali podrobné
kroky k eGovernmentu a k otázce čerpání. MMR poslalo obsáhlé dokumenty
s informacemi, s tím, že si je z materiálu mají získat. Ing. Šestáková tak žádá o pomoc
Mgr. Menšíkovou při sumarizaci potřebných zaslaných dat. Mgr. Menšíková souhlasila a
podotkla,
že agendu čerpání na vládní úrovni řeší opravdu MMR. Dále Ing. Šestáková zvala členy
na zmíněné plénum.
c) Současný stav rozvoje eGovernmentu ve státní správě a cíle pro následující období
Ing. Dufková krátce informovala o vypracovaném dokumentu s názvem Současný stav
rozvoje eGovernmentu ve státní správě a cíle pro následující období. Materiál předkládá
výčet klíčových aktivit, kterých bylo dosaženo v oblasti eGovernmentu ve státní správě
především v letech 2015 a 2016. Zahrnuje kromě aktivit již ukončených i ty právě
probíhající (ať již v podobě projektů, realizovaných veřejných zakázek či jiných)
a do budoucna plánované. V úvodu v bodech sumarizuje ty nejpodstatnější činnosti
z hlediska dalšího rozvoje eGovernmentu. V jednotlivých kapitolách se pak věnuje
jednotlivým rezortům, jejich strategiím a příspěvkům k této oblasti.

6)

Závěr

Předseda RVIS poděkoval za účast a po diskuzi členů byl stanoven termín dalšího
zasedání je 4. listopadu od 14:00 hodin v klášterní usedlosti Spiritka. Tímto prohlašuji
jednání za ukončené a přeji vám příjemný zbytek dne.
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