Zápis č. 19/2016
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost
Datum konání: 20. prosince 2016, od 10:00
Místo konání: Kancelář NMV ICT JUDr. Jaroslava Strouhala
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4

Přítomní:
Člen
JUDr. Jaroslav Strouhal
Ing. Miloslav Marčan
Michal Šmejkal
Ing. Roman Vrba
Bc. Petr Novák
Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa
Mgr. Bohdan Urban
Ing. Helena Duffková
Mgr. Lucie Vaníčková

Instituce
MV
MPO
MF
MV
MZe
MPSV
MV
MV
MV

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

Program:
1. Zahájení jednání
2. Úkoly plynoucí z usnesení vlády č. 1050/2016
3. Novelizace usnesení vlády č. 246/2013
4. Jednací řád Rady vlády pro informační společnost
5. Problematika RPI/RFI – stanovisko pracovní skupiny pro prostorové informace
6. Různé
7. Závěr

Sekretariát Rady vlády pro informační společnost

Průběh zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační společnost
dne 20. prosince 2016 od 10:00 hodin
1.

Zahájení jednání

Předseda RVIS JUDr. Strouhal přivítal účastníky posledního předsednictva Rady vlády
pro informační společnost v roce 2016, prověřil usnášeníschopnost a zahájil jednání.
Vzhledem k usnášeni schopnosti Předsednictva byl předřazen bod programu č. 4.

4. Jednací řád Rady vlády pro informační společnost
Předseda JUDr. Strouhal seznámil členy o nutné úpravě jednacího řádu v souladu
s aktualizací statutu RVIS, která proběhla 5. prosince 2016 usnesením vlády č. 1088,
kde byl jednací řád upraven o hlasovací právo pro tajemníka RVIS.
Přijaté usnesení: Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

2.

Úkoly plynoucí z usnesení vlády č. 1050/2016

Předseda RVIS předal slovo Mgr. Urbanovi, který shrnul účastníkům výstupy
z prezentace anonymizace na posledním plenárním zasedání RVIS v tomto roce, ke které
přišlo několik reakcí. Ministerstvo pro místní rozvoj, Český telekomunikační úřad,
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zahraničních věcí, Úřad vlády,
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Český statistický úřad a Ministerstvo financí projevily
o přistoupení k prezentované sdílené službě anonymizace zájem, Ministerstvo obrany
opatrný zájem a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si vyžádalo podrobnější
podklady. Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj k tomu dodali, že do 31. července
2017 mají anonymizaci vyřešenou, ale od 31. 7. 2017, resp. od 1. srpna 2017by uvažovali
o přistoupení k tomuto systému. Více reakcí zatím nebylo obdrženo. Aktuální zpráva
je taková, že v současné době je osloven k tomuto NAKIT. Dále pan Urban dodává,
že přítomným rozešle rozšířenou verzi prezentace včetně architektury, s čímž všichni
členové předsednictva souhlasí.
Předsednictvo RVIS následně hlasuje o přijetí návrhu usnesení: „Předsednictvo RVIS
projednalo vypořádání úkolu ministra vnitra a 1. místopředsedy vlády pro ekonomiku
a ministra financí ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj zpracovat do 31. prosince
2016 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 veřejných zadavatelů při zadávání
veřejných zakázek vyplývajícího z usnesení vlády č.996/2015, a to zpřesněním úkolu
provedeným usnesením vlády č. 1050 ze dne 28. listopadu 2016 ke Strategickému rámci
Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR. Citované usnesení vlády č. 1050
ze dne 28. listopadu 2016 obsahuje úkol uložený 1. místopředsedovi vlády
pro ekonomiku a ministru financí a ministru vnitra v termínu do 31. ledna 2017
mj. uzavřít dohodu k dosažení cílů projektu "Příprava vybudování eGovernment cloudu"
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a za účelem splnění společného úkolu při implementaci opatření podle zákona
o kybernetické bezpečnosti formou sdílení ICT kapacit a infrastruktury vč. datových
center, podle bodů I. a II. s ohledem na uložený úkol lze konstatovat, že cíle vyplývajícího
z usnesení vlády č.996/2015, tedy předložit 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
veřejných zadavatel při zadávání veřejných zakázek, bude shora uvedeným postupem
dosaženo“. Usnesení bylo předem elektronicky rozesláno. Usnesení bylo přijato.
Zástupce Ministerstva zemědělství se zdržel.

3. Novelizace usnesení vlády č. 246/2013
Předseda RVIS předal slovo panu Mgr. Urbanovi pro bližší informace: Ministerstvo
pro místní rozvoj (dále „MMR“) rozeslalo do mezirezortního připomínkového řízení
novelizaci usnesení vlády č. 246/2013, které se týká projednání veřejných zakázek v inhouse zadávání a JŘBU . Toto usnesení má dva důležité body. Nemění úplně stávající
pravidla týkající se projednání jednotlivých typů zakázek, tedy dělbu údělů mezi RVIS,
kde zůstává JŘBU v oblasti ICT a ostatní zakázky zůstávají v gesci pracovní skupiny
pro transparentní veřejné zakázky, podporovanou MMR. Dále byla ustanovena definice
pro zadávání zakázek v oblasti ICT. Další novinkou jsou zakázky zadávané v režimu inhouse, podle nového zákona o veřejných zakázkách dle § 11, otázkou je zdali by měly
v budoucnu spadat do gesce pracovní skupiny pro transparentní veřejné zakázky nebo
do PS JŘBU pod RVIS. Názor na tuto problematiku není jednotný, a tak pan Urban
namítá, že by se k ní předsednictvo RVIS mělo kvalifikovaně vyjádřit. Předseda RVIS
JUDr. Strouhal vybízí přítomné k diskusi. V rámci diskuze je konstatováno,
že problematika byla řešena v pracovní skupině pro transparentní veřejné zakázky,
konkrétně, kdo je vykladatelem zákona, jaké jsou výjimky a co IN-HOUSE znamená.
Namítá, že MMR je zde jediným gestorem, který má právo využití výjimek a výkladu
zákona. V případě, že se jednání nebude účastnit zástupce MMR, tak je diskuse
bezpředmětná. Pan Urban doplňuje, že se má nově kompetence pracovní skupiny
pro veřejné zakázky týkat i horizontální spolupráce, což je novinka, kterou zavádí
stávající znění zákona. Je vznesen dotaz, jak by vypadalo procesně, kdyby výše uvedené
přišlo na MMR. Je odpovězeno, že stejně jako dnes, kdy in-house projednává MMR. MV
zůstávají zakázky v ICT, zbytek náleží MMR. Je dotazováno, zdali tento proces není
nadbytečný. Odpovědí je, že není a členové se ujišťují, zdali pochopili princip fungování
řešené problematiky správně. Předseda diskusi uzavírá se závěrem, že Předsednictvo
bere novelizaci usnesení vlády č. 246/2013 na vědomí.

4. Problematika
RPI/RFI
pro prostorové informace

–

stanovisko

pracovní

skupiny

Předseda RVIS, JUDr. Strouhal, otevírá bod č. 5 a předává slovo tajemníkovi RVIS.
Tajemník RVIS chce bod projednat stručně a blíže se mu věnována zasedání v lednu.
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Konstatuje, že stávající koncepce Geoinfostrategie je velmi složitě naplnitelná. Jedním
z opatření této Geoinfostrategie je problematika registru pasivní infrastruktury a fyzické
infrastruktury. Ministerstvo vnitra připravilo variantu informačního systému technické
infrastruktury, zaměřeného pouze na data veřejné správy. Toto se nesetkává
s nadšením, a tak by pan tajemník chtěl připravit detailní popis stávající situace a možné
varianty řešení na zasedání Předsednictva v lednu. Shrnuje, že Geoinfostrategie říká,
že je třeba vybudovat RPI, gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu, které
připravovalo zákon, ve kterém RPI škrtal. Na shrnutí navazuje diskuse. Pan tajemník
pokračuje a říká, že na nátlak velkých držitelů infrastruktur, se cosi vyškrtlo a MPO
to nakonec dělat nebude. V návaznosti na toto vzniklo další usnesení, které převedlo
mandát na Ministerstvo vnitra. To připravilo vizi, kterou by rádo odprezentovalo
a v lednu došlo spolu s hráči na poli informačních systémů ke konkrétním závěrům. Pan
tajemník dále podotkl, že je třeba si uvědomit, že eGovernment je jen jeden a je třeba
ho spojovat. Chtěl by toto řešit v úzké skupině osob a stanovit jasné cíle. Předseda RVIS
děkuje za informace a vybízí k dotazům. Nikdo nemá dotaz.

5. Různé
Nebyl navržen žádný další bod k projednání.

6. Závěr
Předseda Strouhal děkuje za účast a navrhuje termín v novém roce 13. ledna 2017 v 9:30
hodin. Přeje všem přítomným hezké svátky a uzavírá jednání.
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