Zápis č. 18/2016
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost
Datum konání: 25. listopadu 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. Miloslav Marčan
Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa
Ing. Mgr. David Sláma
Ing. Roman Vrba
Ing. Miroslav Hejna
Ing. Helena Duffková
Mgr. Tomáš Kroupa
Mgr. Jan Weigel
Mgr. Bohdan Urban

Instituce
MV
MPO
MPSV
MV
MV
MF
MV
MV
MMR
MV

Funkce
předseda
v.z. místopředseda
místopředseda
host – odbor veřejné správy
tajemník
místopředseda
sekretariát RVIS
host
zástup – v.z. místopředseda bez hlasovacího práva
host

Program:
1. Zahájení jednání
2. Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období
2014 - 2020
3. Odměňování zaměstnanců ve státní správě
4. Program plenárního zasedání Rady vlády pro informační společnost
5. Různé
6. Závěr

Sekretariát Rady vlády pro informační společnost

Průběh zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační společnost
dne 25. listopadu 2016 od 9:30 hodin
1.

Zahájení jednání

Předseda RVIS JUDr. Strouhal přivítal všechny přítomné členy Předsednictva Rady
vlády pro informační společnost, přivítal pana ředitele Ing. Mgr. Slámu v rámci bodu
č. 2. Vzhledem ke skutečnosti, že MMR zde mělo zástupce bez hlasovacího práva,
následně konstatoval, že Předsednictvo RVIS není usnášeníschopné (přítomní 4 z 5).

2.
Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro
období 2014 - 2020
Předseda P RVIS předal slovo panu řediteli Slámovi z Odboru strategického rozvoje
a koordinace veřejné správy, který informoval o aktualizacích Strategického rámce
rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020. V části 3 – IP 3, došlo k prioritizaci
projektů a do budoucna tomu bude pokračovat, jelikož seznamy bere vláda pouze na
vědomí. O další realizaci poté rozhoduje Předsednictvo RVIS. Dále informoval o přidání
nových specifických cílů. Cíl 4.3, který se týká rozvoje lidských zdrojů v územní veřejné
správě a cíl 4.4, který se týká profesionalizace lidských zdrojů policie. Též došlo
k úpravě částí 1 a 2 u projektů OPZ. Další aktualizací byl zrušen Společný sekretariát
RVVS a RVIS. Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020
prošel vnitroresortním a meziresortním připomínkovým řízením a v minulém týdnu
byl odsouhlasen Radou vlády pro veřejnou správu. Materiál je již podepsán ministrem
vnitra a do 30. listopadu 2016 se předloží na vládu.

3.

Odměňování zaměstnanců ve státní správě

Pan náměstek MPSV Baxa informoval o návrhu ustanovení podmínek pro určení
zvýšeného platového tarifu pro obor služby 36 - informační a komunikační
technologie. Na základě diskuze pana náměstka pro státní službu a reakce
z Ministerstva vnitra vznikl tento návrh podmínek: „Praxe minimálně 5 let v oboru ICT;
vysokoškolské vzdělání (12. tarif a výš); plní nejsložitější, nejodpovědnější
a nejnamáhavější služební úkoly např. spojené s koncepcí a rozvojem systémů významné
a kritické informační infrastruktury, zajišťuje kritické činnosti v této oblasti, které mají
dopad na legislativu, vládní priority či bezpečnost státu. Dále např. provádí činnosti
koordinace a řízení správy rozsáhlých centrálních databází a datových center, včetně
jejich správy a rozvoje komponent zahrnující technickou infrastrukturu . V závěru pan
náměstek Baxa dodal, že tento návrh bude předložen do připomínkového řízení dne
25. listopadu 2016.
Navržené usnesení: Předsednictvo RVIS souhlasilo s návrhem podmínky pro určení
platového tarifu pro obor služby 36 – Informační a komunikační technologie (hlasování
per rollam).
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4. Program plenárního zasedání Rady vlády pro informační společnost
Ing. Duffková představila návrh programu plenárního zasedání RVIS na den
9. prosince 2016. Témata programu byla průběžně sesbírána na základě oslovení
resortů či jsou navazující z minulého zasedání. Ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo
téma – Aktivity pracovní skupiny pro Smart Cities (bod č. 11 navrženého programu).
Dále doplnila informaci, že aktuální pozvánka na plenární zasedání RVIS bude
rozesílána v příštím týdnu. Pan ředitel Sláma upozornil na situaci kolem Strategického
rámce rozvoje veřejné správy (viz. bod č. 2), kdy tento materiál v době plenárního
zasedání RVIS bude již vyřešen a tedy na plenárním zasedání dojde pouze
k informování členů o tomto dokumentu. Pan náměstek Baxa navrhl do budoucna další
body programu: informace o tzv. elektronických neschopenkách a dále informace
o stavu legislativy služebního zákona, kterou by přednesl společně s panem
náměstkem pro státní službu. Ing. Marčan navrhl, aby se MMR na plenárním zasedání
vyjádřilo ohledně projektu NEN. Nakonec se Předsednictvo RVIS rozhodlo, přidat nový
bod do programu – bod č. 5 Aktuální informace o provozu informačního systému NEN.
Předsednictvo RVIS souhlasilo s takto navrženým programem na plenární zasedání
Rady vlády pro informační společnost na den 9. prosince 2016.

5.

Různé

a.) Informace k podkladu od Společného řídícího výboru.
Tajemník informoval dalších obdržených odpovědí/dopisech k přijatému
podkladu, jednalo se o odpověď z Nejvyššího kontrolního úřadu (příslušný plán
kontrol se schvaluje na příslušný rok zpravidla v říjnu roku předcházejícího
a v souladu se zákonem je zveřejněn, v období 2007 – 2013 NKÚ provedla
kontrolu 16 projektů za cca 3 mld. Kč v rámci devíti kontrolních akcí, bylo
realizováno cca 6 800 projektů z OP LLZ, IOP), odpovědi Generálního finančního
ředitelství a Ministerstva financí (kteří říkají, že budou maximálně činit v tom, aby
sjednotily metodiky, aby se nepřekrývaly kontroly) a ministerstvo pro místní
rozvoj ( MS2014+ - vysvětlení technických komplikací). Ing. Vrba informoval
o podkladu Společného řídícího výboru, který SŘV i RVIS schválili, na základě
čehož byly rozeslány dopisy se žádostí o vysvětlení. Na zasedání RVVS však
podklad schválen nebyl, a usnesení RVVS znělo ve smyslu podklad přepracovat.
P RVIS doporučuje podklad ponechat a pokračovat ve vyhotovení zprávy o řešení
uvedených aspektů.
b.) Na žádost paní náměstkyně pro řízení sekce regionálního rozvoje, Ing. Kláry
Dostálové z resortu MMR, která byla tlumočena Mgr. Kubešem, vedoucím
oddělení urbánní politiky odboru regionální politiky byl projednán požadavek
statutu stálého hostování SMO ČR na plenárních zasedání RVIS. P RVIS nemělo
námitek, předseda RVIS tak souhlasil.
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c.) Předsednictvo diskutovalo nad četností zasedání pro rok 2017. Návrh zasedání:
1x za tři týdny, plenární zasedání tradičně každé tři měsíce. Návrh bez námitek.
d.) Dále tajemník informoval o návrhu zasílání materiálů v elektronické podobě.
Materiály tak budou zasílány cca 10 dní před zasedáním a k dispozici budou
pouze v elektrické podobě. Materiály po termínu materiály budou tištěny.
e.) Mgr. Urban vznesl dotaz týkající se usnesení vlády k národnímu strategickému
rámci cloud computingu (který je nyní na vládě), kdy formálně s v rámci
vypořádání připomínek, byla do předkládací zprávy zanesena pasáž,
že předložením tohoto materiálu se plní úkol z usnesení vlády č.996/2015,
zda je vypořádání vnímáno resorty MF a MPO stejně. Zástupci MF a MPO
souhlasili.
f.) Pan náměstek Baxa informoval o dvou zakázkách v režimu JŘBU a požádal
Předsednictvo RVIS o včasné hlasování. V rámci zakázek se rozvinula diskuze nad
Návrhem zprávy o projednání, došlo tak k úpravě podmínky a hlasování dle
jednacího řádu s řádnou lhůtou.

6)

Závěr

Tajemník RVIS poděkoval za účast a po diskuzi členů byl stanoven termín dalšího
zasedání na 20. prosince 2016 od 10:00 hodin.
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