Zápis č. 2/2017
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost
Datum konání: 10. února 2017, od 9:30 hodin
Místo konání: Kancelář NMV ICT JUDr. Jaroslava Strouhala
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4

Přítomní:
Člen
JUDr. Jaroslav Strouhal
Ing. Roman Vrba
Michal Šmejkal
Ing. Jiří Havlíček, MBA
Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa, LL.M
Marek Ondroušek
David Šetina
Mgr. Bohdan Urban
Ing. Petr Kuchař
Mgr. Lucie Vaníčková
Ing. Helena Duffková

Instituce
MV
MV
MF
MPO
MPSV
ÚV
MZe
MV
MV
MV
MV

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

Program:
1. Zahájení jednání
2. Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na zefektivnění ICT
služeb – aktualizace versus Informační koncepce ČR
3. Projednání požadavku Mgr. Semoráda – vyjádření se členů RVIS na plenárním
zasedání k čerpání peněz z IROP v rámci minulého bodu programu - Informace
o aktuálním stavu čerpání IROP, specifického cíle 3.2 „Zvyšování efektivity
a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality
systémů IKT“
4. Návrh na založení Pracovní skupiny pro otevřená data a Pracovní skupiny
pro elektronické systémy pro spisové služby pod Pracovním výborem
pro architekturu a strategii
5. Představení projektu Informační systém technické infrastruktury veřejné správy
6. Informace ze zasedání Společného řídícího výboru – podklady k výroční zprávě
Implementačního plánu 3 za rok 2016
7. Návrh programu plenárního zasedání RVIS
8. Různé
9. Závěr
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1. Zahájení jednání
Předseda RVIS, JUDr. Strouhal, přivítal účastníky jednání předsednictva Rady vlády
pro informační společnost. Prověřil usnášeníschopnost a zahájil jednání.

2. Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření
na zefektivnění ICT služeb – aktualizace versus Informační
koncepce ČR
Předseda RVIS předal slovo tajemníkovi RVIS, který ve stručnosti shrnul informace
k novele zákona č. 365 o Informačních systémech veřejné správy, která ukládá úkol MV
vytvořit novou Koncepci ICT na období dalších pěti let. Novela je nyní v Senátu,
nepředpokládá se žádný zásadní problém ke schválení. Otázka tedy je, zda je nutné
Strategii rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na zefektivnění ICT služeb
aktualizovat na základě požadavku resortu Ministerstva zemědělství, nebo spíše
pracovat na zmíněné nové Koncepci ICT. Předseda RVIS poděkoval za podané informace
a požádal zástupce resortu Ministerstva zemědělství o vyjádření. Pan ředitel Šetina
souhlasil, že Strategii tímto opravdu není třeba aktualizovat. Předseda k tomuto vyvolal
hlasování.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost souhlasí, že není
třeba Strategii rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na zefektivnění ICT
služeb aktualizovat.

3. Projednání požadavku Mgr. Semoráda – vyjádření se členů RVIS
na plenárním zasedání k čerpání peněz z IROP v rámci minulého
bodu programu - Informace o aktuálním stavu čerpání IROP,
specifického cíle 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti
veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů
IKT“
Předseda RVIS shrnul informace o aktuálním stavu čerpání IROP, specifického cíle 3.2
„Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití
a kvality systémů IKT“, které na minulém zasedání prezentoval pan náměstek
Mgr. Semorád z Ministerstva pro místní rozvoj a požadoval, aby se členové na plenárním
zasedání RVIS vyjádřili k této problematice. Dále informoval, že docházelo ke zdržení
žádostí v rámci změn podmínek a přenastavení pravidel k podávání žádostí a je opravdu
nutné se problematikou zabývat. Tajemník doplnil, že je především nutné, aby projekty,
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které byly prezentovány v tabulce na minulém jednání, byly skutečně podány, a aby tyto
uvedené projekty byly reálné a nejednalo se pouze o vize. Předseda RVIS navrhnul
vytvoření predikce projektů na letošní rok, tedy vytvoření souhrnu toho, co již bylo
schváleno a co se bude realizovat v dalším roce. Pan námětek Baxa doplnil, že tabulku
z Ministerstva pro místní rozvoj již doplňovali, tabulka byla odeslána i na ostatní resorty,
čímž se jedná o duplicitní úkol. Tabulku zašle na základě nového doplnění.
Přijaté usnesení: Předsednictvo RVIS zadalo úkol Sekretariátu RVIS připravit aktuální
tabulku pro predikci projektů a podklady, které mají být projednány na plenárním
zasedání RVIS.

4. Návrh na založení Pracovní skupiny pro otevřená data a Pracovní
skupiny pro elektronické systémy pro spisové služby pod
Pracovním výborem pro architekturu a strategii
Předseda RVIS vyzval ředitele Odboru Hlavního architekta, Ing. Kuchaře, k podání
informací o založení dvou Pracovních skupin pro elektronické systémy spisové služby
a Pracovní skupiny pro otevřená data pod Pracovním výborem pro architekturu
a strategii. Ing. Kuchař členy informoval o důvodech k vytvoření PS pro elektronické
systémy pro spisové služby, jedná se o vytvoření návrhu závazných metodických pokynů
a standardů zejména v souvislosti s projekty úplného elektronického podání („ÚeP“)
a dále pak s projektem e-fakturace v souvislosti s plánovanou povinnou elektronickou
fakturací v rámci B2G, druhým důvodem zřízení je potřeba vypracování návrhu
optimalizačních postupů a tvorby metodických pokynů pro informační systémy
zajišťující výkon spisové služby a integrační vazby se systémy eSSL a následně je třeba
sdílet zkušenosti z praxe napříč všemi ministerskými rezorty při přípravě závazných
metodických pokynů a postupů. K PS pro otevřená data informoval, že zřízení této
skupiny plyne z opatření 5.4. Sestavení pracovní skupiny na úrovni ministerstev
a ústředních orgánů státní správy v oblasti otevřených dat v rámci Akčního plánu
pro rozvoj digitálního trhu a koordinátora digitální agendy (termín plnění: 1Q/2017),
Akční plán ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016-2018, dalšími
důvody jsou sdílení příkladů dobré praxe mezi resorty, zástupci ústředních orgánů
státní správy a samosprávy a koordinace aktivit v oblasti otevřených dat s vazbou
na plnění mezinárodních závazů České republiky. Předseda RVIS poděkoval
za informace a otevřel diskuzi: pan ředitel Šetina z Ministerstva zemědělství se vyjádřil,
že je již poměrně velký počet skupin v rámci RVIS, je nutné mít výsledky z těchto skupin,
a je tedy nezbytné vyvíjet i tlak, aby byly výsledky podávány, a vyzdvihl důležitost
spisových služeb. Pan náměstek Šmejkal se dotázal na PS open data – co bude přesně
koordinovat a řídit? Ing. Kuchař odpověděl, že cílem je, aby Úřad vlády měl kontakt
s realizátory na jednotlivých ministerstvech, dále se jedná o jeden z hlavních úkolů
Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu a koordinovat bude aktivity v oblasti
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otevřených dat s vazbou na plnění mezinárodních závazků České republiky. K tomuto
dodává pan náměstek Mgr. Baxa, že do skupin navrhne nominanta, ale je opravdu nutné
zamyslet se, zda již pracovních skupin není moc. Předseda RVIS navrhl, zda zřízení
PS pro open data neprojednat na plenárním zasedání RVIS. Ing. Kuchař dodal,
že problematika pro open data je velice rozsáhlá. Předseda doplňuje, že open data
se objevily v zákonné definici zákona č. 106, k tomu je vedena metodika a zda nestačí
se touto problematikou zabývat na úrovni Předsednictva RVIS. Ing. Kuchař vysvětluje
problematiku, odkazuje se na publikační plány, plány konkrétního resortu/úřadu,
jedná se o speciální agendu, který by měla mít právo na vlastní skupinu. Skupina by měla
být ve složení dvou zástupců ze všech resortů. Členové P RVIS se jednomyslně shodli,
že by se jednalo o příliš exponovanou skupinu. Dle členů P RVIS by měla být menší,
vytvářet standardy, na úrovni šesti maximálně osmi lidí. Ing. Kuchař se dotazuje,
jak odpovědět Úřadu vlády. Předseda RVIS navrhuje, že skupina by v rámci svého
statutu měla koordinační úlohu vůči resortům, kteří nebudou mít zastoupení ve skupině,
či kompetenci uložit každému resortu, aby měl svou skupinu a podávali informace.
Členové se shodli, že zřízení PS pro open data budou řešit na plenárním zasedání.
Přijaté usnesení: Předsednictvo RVIS schválilo zřízení Pracovní skupiny pro elektronické
systémy pro spisové služby. Zřízení Pracovní skupiny pro open data je ponecháno
na projednání na plenární zasedání dne 10. března 2017.

5. Představení projektu Informační systém technické infrastruktury
veřejné správy (ISTI)
Tajemník RVIS představil projekt ISTI – Informační systém technické infrastruktury
veřejné správy. Projekt je připraven Ministerstvem vnitra ve spolupráci se státním
podnikem NAKIT. Cílem v 1. etapě bylo vytvořit centrální systém, který bude obsahovat
data technické infrastruktury pouze veřejné správy v celé její šíři od nejmenší obce
po resorty, z toho však bylo odstoupeno, po diskuzi s Ministerstvem průmyslu
a obchodu se půjde nejdříve cestou pořádku dat na úrovni veřejné správy. Dnešní
situace je taková, že data od business partnerů se pořizují v jiném stavu, formátu
a složení atributu. V současnosti se spolupracuje s Krajskými úřady v: Praze, Plzni,
Libercem a ČZUK na vytvoření jednotného výměnného formátu technických dat,
což je koncipováno jako centrální systém, ale s decentralizačními prvky. Cílem
je vytvoření informačního systému centrálního charakteru obsahující data IT subjektů
veřejné správy, který bude propojen se stávajícími informačními systémy veřejné správy
a bude sloužit pro správu a využívání dat o IT vlastníky technické infrastruktury,
veřejnou správou a veřejností. Dále informoval, že v této oblasti je často pokládána
otázka, proč se jedná pouze o veřejná data. Důvodem je, že při mapování dat měst
a krajů, došlo ke zjištění, že jsou v horším stavu, než data business partnerů. Z tohoto
důvodu je třeba v tom nastolit systém a pořádek. Téma bude více rozebráno
a prezentováno na plenárním zasedání (jednotný výměnný formát, pravidla pořizování
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přesnosti, NASAP – národní sada prostorových informací, může sloužit jako základ).
Předseda RVIS poděkoval za poskytnuté informace a otevřel diskuzi: pan ředitel Šetina
z MZe vznesl dotaz, zda toto bude zasahovat do celé strategie, neboť pro ně je geoportál
na prvním místě. Tajemník reagoval, že tento projekt pojali šířeji než opatření, systém
by měl být mohutnější, centrální, přes který půjdou data, než nyní v rámci „ÚEP“,
kde kvalita je různorodá, nejsou zde veškerá data, ty se musí sbírat v rámci jiných agend,
do budoucna se tímto vyřeší i velké množství dalších opatření ze strategie. Dále se pan
ředitel Šetina dotázal, zda v agendě ve výkonu mají správu i kanály a vodovody,
zda se s tím se také počítá? Tajemník odpověděl, že ano, počítají i s osvětlením, sítěmi
atd., Předseda RVIS ještě jednou poděkoval za informace a vyvolal hlasování k níže
uvedenému usnesení, jeden člen se zdržel, usnesení přijato.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo informace
na vědomí, s tím že podrobnější informace budou prezentovány na plenárním zasedání
RVIS dne 10. března 2017.

6. Informace ze zasedání Společného řídícího výboru – podklady
k výroční zprávě Implementačního plánu 3 za rok 2016
Tajemník informoval členy Předsednictva, že jim byly zaslány poklady pro zpracování
Výroční zprávy za IP 3 za rok 2016, které shrnují, co se v roce 2016 událo, co se podalo,
splnilo, co se chystá. K tomuto dodal, že podklady byly projednány též na Společném
řídícím výboru, avšak bez usnesení, neb se výbor nesešel ve stavu usnášeníschopnosti.
Apeloval tak na resorty, aby zajistili účast svých zaměstnanců, kteří jsou členy výborů
a skupin, aby na zasedání docházeli, či alespoň se zavčas omluvili.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo podklady
pro zpracování Výroční zprávy za Implementační plán za rok 2016 na vědomí.

7. Návrh programu plenárního zasedání RVIS
Mgr. Vaníčková představila program plenárního zasedání RVIS, které se koná 10. března
2017. Jedná se především o témata vyplývající z posledního plenárního zasedání a další
nová témata dodaná členy RVIS. Nejdříve je nutné schválit zápis z minulého zasedání,
což vyplývá ze Statutu RVIS. K bodu programu vztahujícímu se k účinnosti Zákona
o státní službě po roce 2017 pan náměstek Mgr. Baxa informoval, že minulý týden
proběhlo jednání odborně-politické pracovní skupiny, kde došlo ke zhodnocení roku
2016 a sestavení plánu na rok 2017, tyto podrobné informace podá na plenárním
zasedání. Dále stručně informoval o elektronických neschopenkách, kde mají hotovou
legislativu i nosič, což vyplynulo na základě úkolu pana premiéra. Opět více bude
prezentováno na plenárním zasedání společně s kolegy. Dalším bodem je Zpráva
o plnění opatření Strategie ICT – informace na Vládu ČR, což je úkol plynoucí z vládního
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usnesení č. 889, následuje další bod programu: e-Fakturace, kde bude prezentovat
zástupce Ministerstva financí. Dalšími body: Zákon o opatřeních ke snižování nákladů
na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, Postavení Národního
bezpečnostního úřadu a jeho kompetence, Podklad Společného řídícího výboru –
zpracované odpovědi a vysvětlení příslušných institucí k uvedeným aspektům mající
vliv na nedostatečné čerpání z dotačních titulů, Problematika a aktuální stav čerpání
ze SC 3. 2 IROP, Informace o činnosti pracovních výborů a pracovních skupin RVIS – zde
se přidá zde nově vzniklý pod bod ke zřízení PS pro otevřená data, Představení projektu
Informační systém technické infrastruktury veřejné správy, Národní elektronický
nástroj (NEN) – toto téma se přesunulo z minulého roku, neboť v té době MMR nedodalo
prezentujícího. K tomuto se rozvinula diskuze, neboť toto téma se týká všech,
a je důležité znát informace. A požádali Ing. Kuchaře o prověření, zda skrze OHA prošla
zakázka k NEN, neb dle informací z 9. února 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj musí
vybrat jinou firmu. Členové se dohodli, že se oficiálním dopisem MMR požádá o dodání
prezentace na plenární zasedání. Zde se vyjádřil předseda RVIS, že do bodu Různé
by zařadil aktuální stav legislativy: Úplné elektronické podání/Portál občana, Novela
zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, Elektronický
občanský průkaz, Úprava agendových informačních systémů v kontextu novely zákona
č. 111/2009 Sb., o základních registrech a Úprava spisových služeb.

8. Různé
V tomto bodě vznesl dotaz pan ředitel Šetina ještě v souvislosti k bodu týkajícího
se Strategie ICT, zda nová Koncepce ICT ji nahradí a co bude s ostatními strategiemi?
Předseda odpověděl, že Koncepce ICT je nahradí. Přičemž byla zadána revize usnesení
v rámci ICT až do roku 2003 a od toho se Koncepce bude odvíjet.
Dále Ing. Kuchař, ředitel OHA MV, informoval, že na Řídícím výboru eIDAS byly
projednávány 2 právní analýzy a bylo by vhodné je zpřístupnit P RVIS, jedná
se o způsob prokazování elektronické totožnosti na dálku při přístupu k digitálním
službám a druhá se týká výkonu státní správy s ohledem na elektronické jednání. Zaslal
je na Sekretariát RVIS a požádal o její distribuci členům.

9. Závěr
Místopředseda uzavírá jednání, je navržen termín zasedání na den 1. března 2017
od 8:30 hodin v budově MV, kde se bude projednávat příprava na plenární zasedání
RVIS. Ing. Kuchař se rovnou při této příležitosti z plenárního zasedání RVIS omluvil
z důvodu jiné dlouhodobě plánované akci v zahraničí.

Sekretariát Rady vlády pro informační společnost

