Zápis č. 2/2016
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost

Datum konání: 1. února 2016, 9:00– 10:30
Místo konání: Kancelář NMV ICT JUDr. Jaroslava Strouhala
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4

Přítomní:
Člen
JUDr. Jaroslav Strouhal
Dipl. Ing. Miroslav Hejna
Ing. Miloslav Marčan
David Šetina
Mgr. Bc. et Bc. Robert
Baxa
Mgr. Bohdan Urban
Mgr. Jan Weigel
Mgr. Lucie Novotná

Instituc
e
MV
MV
MPO
MZe
MPSV

Funkce

MV

host
Zástup za pana náměstka JUDr. Blechu
Sekretariát RVIS

MV

předseda
místopředseda
v. z. místopředseda
Člen
místopředseda

Program:
1. Nové pravomoci OHA ve vazbě na Pracovní skupinu RVIS pro JŘBU
2. Zjednodušená metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy
3. Projednání doplnění projektových okruhů č. 8.2 Elektronické doručování a
ekvivalence dokumentů (eIDAS) a č. 8.1 Elektronická identita do výzvy IROP
eGovrnment I. (březen 2016)
4. Informace k materiálům projednávaným pracovní skupinou JŘBU
5. Cvičení v kybernetické bezpečnosti/Výjezdní zasedání RVIS
6. Informace o připomínkovém řízení 2 návrhů prováděcích vyhlášek
7. Různé
8. Závěr
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Průběh zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační společnost
dne 1. února 2016
1.

Zahájení jednání

Předseda RVIS, JUDr. Jaroslav Strouhal, přivítal všechny přítomné a seznámil
Předsednictvo s programem jednání, ověřil usnášení schopnost a jednání zahájil.

2.
Nové pravomoci OHA ve vazbě na pracovní skupinu RVIS pro
JŘBU
K tématu proběhla krátká diskuze, kdy předseda RVIS, JUDr. Strouhal se dotázal, zda
proběhl pracovní výbor pro ICT a udržitelnost s vypracováním Akčního plánu, tedy to co
na minulém předsednictvu zmiňoval pan náměstek Hejna. Pan náměstek Hejna
odpověděl, že k setkání dosud nedošlo, do konce února dodá, co slíbil, následně se
dotázal na vypořádání připomínek ke statutu pracovní skupiny JŘBU. Mgr. Novotná
k tomuto podala informaci o ukončení připomínkového řízení k datu 27. ledna 2016.
Změna spočívá v doplnění kolonky přílohy č.1 – Krycí list, která bude obsahovat
stanovisko Hlavního architekta.

3.

Zjednodušená metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy

Předseda RVIS, JUDr. Strouhal, položil dotaz, zda proběhla separátní jednání
k vypořádání připomínek. Tajemník odpověděl, že jednání dosud neproběhla z důvodu
zahraničních cest zúčastněných osob. Pan Marčan doplnil, že proběhla mailová
komunikace s panem Kuchařem. Předběžná jednání již proběhla. Tajemník doplnil, že na
příštím zasedání předsednictva bude podána komplexní informace.

4.
Projednání doplnění projektových okruhů č. 8.2 Elektronické
doručování a ekvivalence dokumentů (eIDAS) a č. 8.1 Elektronická
identita do výzvy IROP eGovernment I.(březen 2016)
K tématu předseda RVIS, JUDr. Strouhal, přednesl návrh usnesení:
Předsednictvo RVIS souhlasí se zařazením projektových okruhů 8.1 elektronická
identita a č. 8.2 Elektronické doručování a ekvivalence dokumentů (eIDAS) do výzvy
IROP s názvem eGovernment I., která bude vyhlášena v březnu 2016.
Předseda vyzval k hlasování. Usnesení bylo schváleno.
Zároveň pan náměstek Baxa, informoval o dopise redaktorky MF dnes, paní Vlkové,
k eIDAS, jelikož na toto téma se chystá článek a „tlumočil“ vzkaz paní ministryně MPSV
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ohledně potřeby podepsání memoranda mezi MPSV a MV na téma eIdentity na Portálu
České správy sociálního zabezpečení, a toto se přenechá na řešení v rovině náměstků

5.

Informace k materiálům projednávaným PS JŘBU

Informaci podala Mgr. Lucie Novotná, vedoucí oddělení RVIS, byly projednány dvě
zakázky: první byla podána Ministerstvem pro místní rozvoj s názvem „ Úpravy
Informačního systému o veřejných zakázkách v roce 2016“, zakázka byla PS JŘBU
vrácena k dopracování z důvodu doplnění správných rozpočtových položek, druhá
zakázka byla podána Český telekomunikačním úřadem s názvem „ Zajištění služeb
servisní podpory IS MOSS, MS Sharepoint a BIDWHO: Technické zhodnocení GIS-ELA –
2. část“, tato zakázka byla PS JŘBU doporučena k realizaci. Materiály k zakázce ČTU
budou odeslány členům pro seznámení a k hlasování per rollam.

6.

Cvičení v kybernetické bezpečnosti/Výjezdní zasedání

Mgr. Lucie Novotná informovala členy o cvičení v kybernetické bezpečnosti, které se má
uskutečnit dne 15. března 2016 v Brně, v prostorách Masarykovy univerzity, následně se
bude v prostorách Národního kybernetického centra konat Předsednictvo RVIS.

7.
Informace o připomínkovém řízení dvou návrhů prováděcích
vyhlášek z MMR, týkající se zákona o zadávání veřejných zakázek
K tématu předseda RVIS, JUDr. Strouhal předal slovo Mgr. Novotné, která informovala,
že na přání paní ministryně pro místní rozvoj byla Radě zaslána žádost o vypořádání
připomínek ke dvěma vyhláškám:
1. Návrh vyhlášky o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných
zakázek a náležitostech profilu zadavatele
2. Návrh vyhlášky o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických
nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek
a podrobností týkajících se certifikátů shody
Po poradě pana předsedy RVIS a tajemníka RVIS byly tyto vyhlášky kompletně předány
k připomínkám pracovní skupině JŘBU, výsledné připomínky byly předloženy na
dnešním zasedání. Zároveň dnes bude členům předsednictva RVIS zaslán zmíněný
přehled připomínek i vyhlášky elektronicky. Mgr. Novotná požádala předsednictvo RVIS
o případné vyjádření a následné zaslání do 5. února, aby bylo možno splnit termín
zadaný MMR, což je do 10. února 2016. Připomínky budou zapracovány do tabulky a
zaslány přímo paní ministryni pro místní rozvoj.
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8. Různé
a) Složení úřednické zkoušky distančně
Předseda RVIS, JUDr. Strouhal informoval, že na minulém zasedání RVIS byla
diskutována otázky možnosti distančního složení úřednické zkoušky. K tomuto
tématu diskutoval s RNDr. Postráneckým, náměstkem ministra vnitra pro státní
službu a též s Mgr. Kauckým, státním tajemníkem, ani jeden se však nemohl z důvodu
pracovních povinností na dnešní zasedání dostavit. Proto budou přizváni na příští
zasedání předsednictva RVIS. Pan náměstek Hejna nastolil další téma vhodné pro
diskuzi s panem Postráneckým na příští zasedání předsednictva RVIS-zda by bylo
možné v rámci bakalářského studií na vysokých školách, se kterými proběhne
dohoda, umožnit složení úřednické zkoušky distančně.
b) Statut Pracovního výboru Národní koordinace rozvoje sítí nové generace Rady
vlády pro informační společnost
Předseda RVIS, JUDr. Strouhal, podal informaci o změně statutu Pracovního výboru
pro Národní koordinaci rozvoje sítí nové generace Rady vlády pro informační
společnost, kde byl upraven počet členů z 12 na 13 včetně předsedy pracovního
výboru.
c) Informace ohledně cloud computingu
Tento materiál byl předložen před 14 dny na schůzi vlády do bodu pro informaci.
Jednalo se o společný materiál Ministerstva vnitra, Ministerstva financí a Národního
bezpečnostního úřadu, s tím že pan premiér v úvodu zasedání vlády rozhodl, že materiál
bude stažen a má být zařazen do mezirezortního připomínkového řízení. Mgr. Novotná
doplnila, že dne 20. ledna 2016 byla členům P RVIS strategie rozeslána k připomínkám,
termín sběru připomínek je do 3. února 2016, jedná se o neformální připomínkové
řízení zasílané mailem. Poté bude následovat standartní připomínkové řízení. Předseda
RVIS, JUDr. Strouhal, navrhnul zkrácené mezirezortní připomínkové řízení.
Pan ředitel Šetina se dotázal, zda platí, že toto téma bude podrobeno širší diskuzi. Pan
ředitel Marčan se připojil s návrhem uspořádat k tomuto tématu seminář, jelikož se
jedná o zásadní téma. Předseda RVIS shrnul návrhy tak, že po neformálním
připomínkovém řízení proběhne k tomuto tématu seminář za účasti odborné veřejnosti
a až poté bude materiál postoupen do mezirezortního připomínkového řízení. Pan
náměstek Strouhal navrhnul, že při pátečním setkání se členy Hospodářské komory toto
téma zařadí do programu, protože na půdě tohoto orgánu se sdružují veškerá uskupení
IT a mohou je tak vyzvat k účasti na zmíněných seminářích. Smyslem tohoto počínání je
sjednocení přístupu IT reprezentantů veřejné správy. Na příštím zasedání RVIS se
předsednictvo domluví na dalším postupu. Pan Marčan a pan Šetina se ujmuli příprav
koordinace tohoto tématu v rámci organizačních složek státu.
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d) EKIS, HR systém
Pan ředitel Šetina se zeptal na centrální EKIS, případně HR systém, v jakém je stavu? Pan
náměstek Hejna informoval o aktuálním stavu, výběrové řízení probíhá. Předseda RVIS
zdůraznil, že je třeba postupovat dle dokumentu Strategického rámce rozvoje ve veřejné
správy a dle Implementačních plánů, v této souvislosti se dotázal na systém EKIS. Pokud
by Ministerstvo financí „šlo“ jinou cestou, pak by bylo třeba upravit usnesení vlády. Pan
Hejna ho ujistil, že MF se drží původního plánu. Předseda RVIS požádal pana Hejnu o
informaci, v jakých krocích bude EKIS realizován, pod jakou platformou bude soutěž
probíhat. Pan Hejna souhlasil a přislíbil podat informace o vývoji situace předsednictvo.
Cílem je v systému státní pokladny mít jednotný ekonomický systém, který bude
obsahovat všechny komponenty ekonomického systému. Bude naplňován strategický
rámec, MF nechce žádnou změnu, chce jeden centrální účetní systém. Momentálně
probíhá metodické sjednocování MF s ohledem na účetnictví, finanční účetnictví,
účtování majetku, nákupu, klasifikace nakumulovaných věcí. Předseda RVIS navrhl
uskutečnění semináře na toto téma za 2 měsíce.

9. Závěr
Termín příštího zasedání byl stanoven na 19. února 2016 od 9.00 hodin.
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