Zápis č. 17/2016
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost
Datum konání: 4. listopadu 2016, od 14:00
Místo konání: Spiritka, Atletická 2352/11, Praha 6 – Břevnov

Přítomní:
Člen
JUDr. Jaroslav Strouhal
Ing. Roman Vrba
Ing. Miloslav Marčan
Ing. Miroslav Hejna
JUDr. Jan Blecha
Ing. Zdeněk Adamec
David Šetina
Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa
Ing. Lucie Šestáková
Ing. Lucie Kolmanová
Viktor Janáček
Mgr. Tereza Špačková
Mgr. Bohdan Urban
Mgr. Tomáš Kroupa
Ing Vladimír Dzurilla
Mgr. Jiří Károly
Ing. Miroslav Tůma
Alan Ilczyszyn
Jan Přerovský
Ing. Jaroslav Šmíd
Mgr. Lucie Vaníčková

Instituce
MV
MV
MMR
MF
MMR
MZE
MZE
MPSV
ÚV
ÚV
MF
MV
MV
MV
SPCSS
MPSV
MV
NAKIT
NAKIT
NBÚ
MV

Funkce
v.z. předseda
tajemník
v.z. místopředseda
místopředseda
místopředseda
místopředseda
trvalý zástup místopředsedy resortu MZE
člen
v.z. místopředseda
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
sekretariát RVIS

Program:
1. Zahájení jednání
2. Anonymizace dokumentů (SW Life)
3. Technické komplikace při práci v ISKP (MS2014+)
4. Informace o připomínkovém řízení k Statutu RVIS
5. Různé
6. Závěr

Sekretariát Rady vlády pro informační společnost

Průběh zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační společnost
dne 4. listopadu 2016 od 14: 00 hodin
1.

Zahájení jednání

Předseda Rady vlády pro informační společnost přivítal členy a hosty na rozšířeném
zasedání Předsednictva RVIS a konstatoval, že je Předsednictvo RVIS usnášeníschopné.

2.

Anonymizace dokumentů (SW Life)

Předseda RVIS předal slovo Mgr. Urbanovi, aby navázal na předchozí jednání
Předsednictva RVIS. Mgr. Urban v prezentaci ukázal účastníkům zasedání praktickou
využití systému anonymizace smluv. Následovala diskuze, kde Mgr. Urban zodpovídal
dotazu členů, například Mgr. Károly (MPSV) se dotázal v jakém formátu lze do aplikace
nahrávat data? Mgr. Urban odpověděl, že v jakémkoliv textovém formátu: pdf, doc,
docx, xls, xlsx, gif, jpg aj., přičemž výstupní dokument aplikace je ve formátu pdf. Pan
Marčan (MPO) se dotázal, zdali řešení v rámci resortu Ministerstva vnitra umožňuje
zapojení i ostatních resortů či municipalit? Předseda RVIS sdělil, že na základě zájmu
vzešlého z předešlého zasedání je možné se zapojit. Pokud by byl zájem o využití
tohoto nástroje zájem, je možné zakázku pojmout širším způsobem např. multilicenční
služba, tedy využití v rámci organizačních složek státu respektive, přičemž garantem
by bylo Ministerstvo vnitra (v rámci toho co mu předepisuje zákon o registru smluv).
K dalšímu postupu a doporučení tohoto nástroje dojde na plenárním zasedání RVIS dne
9. prosince 2016, kde bude anonymizace dokumentů taktéž předmětem jednání.

3.

Technické komplikace při práci v ISKP (MS2014+)

Slova se ujal tajemník RVIS, který předeslal drobnou změnu v rámci projednávaného
bodu, neboť původně se mělo téma týkat pouze technických komplikaci v rámci MS
2014+, nicméně v rámci odeslaných dopisů reagujících na některé aspekty
neuspokojivého stavu při čerpání z dotačních titulů (podklad vypracován Společným
řídícím výborem), obdržel sekretariát RVIS odpovědi. Pan tajemník účastníky
upozornil na tištěné podklady, v nichž se všechny odpovědi nacházejí. Prvním dopisem,
kde se RVIS dotazoval na časté duplicitní kontroly, bylo zástupcem MF odpovězeno,
že se připravují mechanismy/opatření na odstranění těchto kontrol. V rámci odpovědi
věnující se technickým komplikacím při práci v ISKP (MS2014+) byla Rada
informována, že systém je zabezpečen na několika úrovních, což produkuje prodlevu
v rámci systému. Poslední obdržená odpověď se týkala otázek spojených s metodickým
pokynem pro přípravu/realizaci rozpočtu 2016/2017. Mimo jiné resort MF v ní nabízí
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možnost uspořádání semináře k rozpočtové problematice pod záštitou RVIS, kde by
případné sporné otázky byly osvětleny. Možnost uspořádání semináře věnující
se rozpočtové problematice bude přednesena na plenárním zasedání RVIS v prosinci
2016 a v případě zájmu jej sekretariát RVIS uspořádá. Slova se dále ujal pan náměstek
Baxa, který informoval, že na základě proběhlých jednání na úrovni
náměstků (14. října 2016) a následně další jednání náměstků řídících orgánů
programu 2014–2020, kde bylo konstatováno, že nedostatky byly identifikovány
a zadány, nicméně prozatím nedošlo k nápravě těchto nedostatků např. omezení
funkce schvalování žádosti o platbu. Proběhla diskuze s Ministerstvem pro místní
rozvoj (dále MMR), kdy byla diskutována úprava MS 2014+, nicméně MMR
konstatovalo, že systém MS2014+ je z důvodu bezpečnosti natolik komplikovaný,
že pokud by měly být všechny požadavky realizovány, přesáhne aktualizace
programovou kapacitu systému. Následovala diskuze k projednávanému tématu.

4.

Informace o připomínkovém řízení k Statutu RVIS

Tajemník RVIS informoval, že na předchozím zasedání Předsednictva RVIS (21. října
2016) došlo k diskuzi nad přijatou připomínkou z odboru kybernetické bezpečnosti.
Jednalo se o připomínku ve znění: „Rada ve své činnosti: o písmeno g) 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 vyplývajícíchze Strategického
rámce Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR (zejména s ohledem
na zákon o kybernetické bezpečnosti).“ Po diskuzi v rámci předsednictva RVIS
i na základě připomínek zaslaných prostřednictvím emailu, došlo k přeformulaci
předmětné připomínky v souladu se statutem RVIS čl. 2 odst. 1 a 2 následovně:
„Projednává v oblasti corporate governance (implementace pravidel správy a řízení
společností) na základě návrhu příslušného ministerstva jeho strategické úkoly a úkoly
státních podniků, k nimž ministerstvo vykonává funkci zakladatele, tak, aby ministerstva
mohly pověřit jimi nominované členy dozorčích rad zastupovat zájmy ministerstva
v oblasti implementace opatření vyplývajících ze Strategického rámce Národního cloud
computingu – eGovernment cloud ČR (zejména s ohledem na zákon o kybernetické
bezpečnosti); po projednání vydá stanovisko k předmětnému úkolu.“ V rámci vypořádání
připomínek k materiálu „Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment“,
které končí 10. listopadu 2016, bude odsouhlasená připomínka Předsednictvem RVIS
zanesena do statutu, který bude společně se Strategickým rámcem rozvoje veřejné
správy České republiky ke konci listopadu předložen ke schválení Vládě ČR. Hlasování
k této připomínce a dalším dvěma usnesením z minulého Předsednictva RVIS probíhalo
formou per rollam ve dnech od 1. listopadu do 3. listopadu 2016, přičemž sekretariát
RVIS neobdržel dostatečný počet hlasů. Z tohoto důvodu je hlasování vyvoláno
na dnešním zasedání Předsednictva Rady vlády.
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Přijaté usnesení: Předsednictvo RVIS schvaluje navrhovanou změnu připomínky RVIS
v následujícím znění: „Projednává v oblasti corporate governance (implementace pravidel
správy a řízení společností) na základě návrhu příslušného ministerstva jeho strategické
úkoly a úkoly státních podniků, k nimž ministerstvo vykonává funkci zakladatele, tak,
aby ministerstva mohly pověřit jimi nominované členy dozorčích rad zastupovat zájmy
ministerstva v oblasti implementace opatření vyplývajících ze Strategického rámce
Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR (zejména s ohledem na zákon
o kybernetické bezpečnosti); po projednání vydá stanovisko k předmětnému úkolu.“
Dále Předseda RVIS požádal o hlasování, které bylo taktéž předmětem hlasování per
rollam k tématu Subalokace pro prioritní projektové okruhy ve výzvě IROP
eGovernment I.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost doporučuje
ponechat částku 136 mil. Kč z celkové alokace výzvy č. 26 eGovernment I (cca 3,012 mld.
Kč) pro případ rezervy v případě, že alokace na některý z projektových okruhů bude
vyčerpána.“

5.

Různé
a) Předseda RVIS informoval o tom, že proběhlo jednání podvýboru Výboru
pro veřejnou správu, kde se diskutovala novela zákona č. 365/2000
o informačních systémech veřejné správy, která reflektuje usnesení vlády č. 889
z roku 2015. Na předmětném podvýboru zazněly dotazy ze strany pana poslance
Klána a zástupců ICT unie, směrem k ustanovení, které bylo dodatečně doplněno
na základě dohody pana náměstka Baxy, předsedy RVIS a NBŮ. Příští týden
proběhne jednání na Výboru pro veřejné správy, kde se ustanovení doprecizuje.
Meritum diskuze se týká vloženého paragrafu, který se týká předání informací
ze strany provozovatele informačního systému správci v případě, že se ukončuje
jeho činnost aj.
b) Pan náměstek Baxa informoval, že došlo k novele nařízení 304 o odměňování
zaměstnanců. Ve zmíněném nařízení vlády je možné ustanovit osobu, která bude
pobírat až 200 % platu v oborech služby právo, ICT. V oblasti práva je nutné
splňovat plnění významných úkolů, vysokoškolské vzdělání v oboru právo a praxi
5 let. Pan náměstek Baxa požádal zúčastněné, zda se obdobná kategorizace
se stanoví i pro zaměstnance v oboru služby IT. Dle něj by tam měla být určitá
praxe, ale není si jist, zda 5 let není mnoho. Další otázkou je, zda ponechat
vysokoškolské vzdělání v oboru informatiky nebo umožnit i jiné vzdělávací
obory? Následovala diskuze, které se zúčastnil zejména pan náměstek Adamec,
který uvedl, že ne všichni klíčoví zaměstnanci, zejména na trhu práce v oblasti IT,
jsou cenní, ale nemusí mít vysokoškolské vzdělání. Navrhuje, aby podmínka
vzdělání byla vyňata a praxe stanovena na hranici 3 let – 5 let, ne delší.
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Pan náměstek Šmíd (NBÚ) doplnil, že by vzhledem k praktickým zkušenostem
navrhoval minimální praxi ve výši 3 let. Dále se v rámci diskuze odsouhlasilo,
že navržení zaměstnanci by měli mít minimálně 12. platovou třídu. Obecně je
potřeba odsouhlasit nějaký návrh. Předseda RVIS konstatoval, že další
Předsednictvo RVIS bude ustanoveno na 25. listopadu 2016 a tudíž požádal členy
o zasílání svých návrhů přímo panu náměstkovi Baxovi. Dále předseda RVIS
konstatoval, že tento bod bude předmětem jednání na avizovaném jednání
Předsednictva RVIS.

6)

Závěr

Předseda RVIS poděkoval za účast a po diskuzi členů byl stanoven termín dalšího
zasedání na 25. listopadu 2016 od 9:30 hodin. Dále byli členi Předsednictva RVIS
informováni o plenárním zasedání RVIS, které proběhne 9. prosince 2016
a v rámci diskuze bylo navrženo i poslední jednání předsednictva 20. prosince 2016
od 10:00 hodin.
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