Zápis z jednání Předsednictva
Rady vlády pro informační společnost
Termín zasedání: 19. dubna 2022 od 9.00 hod.
Místo konání: formou videokonference přes aplikaci Webex
Člen
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Zajíček
Mgr. Jan Míča
Ing. Roman Vrba
Mgr. Radoslav Bulíř
Ing. Jan Zmij
Ing. Milan Kolečkář
Ing. Jan Koudelka
Ing. Miloslav Marčan
Ing. Karel Trpkoš
Ing. Karel Trpkoš
Ing. Hana Tajčová
Ing. Václav Jelen
Ing. Petr Kuchař
Ing. Jiří Borej
Ing. Vladimír Velas
Ing. Jaroslav Šmíd
Radek Brázda
Ing. Narek Oganesjan
Ing. Michal Pešek
Tereza Rychtaříková
Ondřej Profant
Ing. Martin Štícha
Mgr. Přemysl Sezemský
Ing. Stanislav Bogdanov
Mgr. et Mgr. Šimon Trusina
Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc.
Ing. Petr Očko, Ph.D.
Ing. Pavel Hrabě
Ing. Tomáš Pešava
Ing. Tomáš Pešava
Ing. Luboš Žižňavský
Ing. Jana Vodičková
Ing. Martin Tax
Bc. Marek Pur
Mgr. Martin Horváth, Ph.D.
Ing. Ondřej Ferdus
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Zástup
Předseda RVIS
Místopředseda RVIS
V z. Mgr. Mileny Hrdinkové
Tajemník RVIS
Člen
Člen
V z. Ing. Blanky Cupákové
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
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V z. Mgr. Jana Sixty
Člen
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Stálý host
Host
Host
Host
Host
Host
Host
Host
Host
Host
Host
Host
Host
Host
Host
Host
Host
Host
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Ing. Roman Czendlik
Mgr. Martin Archalous
Ing. Jolana Pastyříková
Mgr. Lucie Vaníčková
Ing. Pavel Poledna
Zdeňka Ráczová

SZR
ÚV
MV
MV
MV
MV

Host
Host
Odd. RVIS
Odd. RVIS
Odd. RVIS
Odd. RVIS

Program jednání:
1. Zahájení jednání
2. Statut Rady vlády pro informační společnost
3. Národní plán obnovy
4. Katalog služeb veřejné správy
5. Metodika programu Digitální Česko
6. Katalog záměrů programu Digitální Česko
7. Různé
8. Závěr
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1) Zahájení jednání
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., zahájil jednání Rady vlády pro informační společnost (dále jen
„RVIS“ nebo „Rada“) a přivítal všechny přítomné. Představil připravený program jednání
a s celkovým počtem 18 účastníků s právem hlasovat prohlásil zasedání za
usnášeníschopné.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost jednomyslně
schválilo navržený program zasedání.

2) Statut Rady vlády pro informační společnost
PhDr. Bartoš uvedl, že aktualizace Statutu RVIS vzešla z potřeby zefektivnit
a zmodernizovat fungování Rady, tak aby byla méně robustní a současně více aktivní.
Předsednictvo RVIS by mělo plnit pracovní funkci, včetně účasti ve výborech a skupinách,
a mělo by pružně reagovat na aktuální témata. Jeho součástí bude zúžený počet zástupců
s nejbližším vztahem k digitalizaci, kteří budou schopni se scházet častěji.
K úpravám došlo i ve složení samotné Rady, tak aby zde byli především zástupci řešící
aktuální stav a otázky celostátní digitalizace. Z hlediska výborů a pracovních skupin se
přistoupilo k jednodušší, dvoustupňové, struktuře.
Z organizačního hlediska je podstatnou změnou přesun administrativního zajištění rady
z MV na ÚV, což reflektuje zřízení a zařazení pozice místopředsedy vlády pro digitalizaci.
Mezi dalšími technickými změnami jsou např. úprava data pro předkládání výroční
zprávy či vyjasnění pravomocí předsedy RVIS a předsedů výborů a skupin.
V předkládací zprávě jsou představeny všechny nejdůležitější změny dokumentu. Statut
bude v úplném znění schválen vládou ČR a zvlášť schvalovány budou také metodologie.
Mgr. Archalous doplnil, že celková podoba Statutu je inspirována předchozími verzemi
Statutů RVIS a statuty dalších vládních poradních orgánů, např. Statutem Rady vlády pro
vědu a inovace. Materiál je vložen v eKLEP a probíhá k němu řádné desetidenní
meziresortní připomínkové řízení a s žádostí o připomínky byli osloveni i všichni zástupci
RVIS.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo jednomyslně
na vědomí podané informace o Statutu Rady vlády pro informační společnost.

3) Národní plán obnovy
Ing. Bogdanov prezentoval informaci o stavu komponent 1.1 a 1.2 Národního plánu
obnovy (dále jen „NPO“).
V posledních týdnech probíhala komunikace ze strany ministra vnitra a předsedy RVIS,
která měla za cíl zmapovat aktuální stav projektů. Byla zjišťována situace ohledně žádostí
o změnu CID, tj. Prováděcího rozhodnutí Rady EU, které stanovuje závazné cíle a milníky
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pro čerpání plateb. Dále byly sbírány informace o případných problémech jednotlivých
projektů a výzev s ambicí připravit opatření, která by eliminovala otevřené body.
Z celkového počtu 96 projektů v současné chvíli evidujeme, že u 69 z nich nejsou žádné
potíže s plněním. 13 projektů požaduje změnu CID, což obnáší vstup do jednání s EK.
U dalších 14 projektů jsou problémy, které jsou ovšem v toleranci, která je s EK
domluvena.
Na základě uvedeného a ve vazbě na usnesení vlády ČR ze dne 30. března 2022
č. 258/2022 probíhá ve spolupráci s ÚV sběr dat k realizaci projektů komponent 1.1 a 1.2
a dalších komponent v digitalizační oblasti. Kompletní výsledky budou prezentovány na
plenárním jednání Rady. Již nyní je jisté, že zde můžeme identifikovat různé problémy;
zpoždění příprav zadávací dokumentace a veřejných zakázek, zpoždění projektů, na něž
projekty financované z NPO navazují, změnu legislativy, podle níž byly stanovené původní
milníky, či nutnost rozdělení projektů, které byly v rámci CID přiřazeny k sobě.
Tak aby mohly být komponenty realizovány za splnění požadavků EK, jsou ze strany MV
vypisovány dotační výzvy. Požadavky pro tyto výzvy se shodují s požadavky EK podle CID
a dokumentu Operation Arangment, kde se stanovují verifikační mechanismy.
V současnosti je vypsáno šest výzev v celkové alokaci ve výši 10 % z celkových prostředků
pro komponenty 1.1 a 1.2 NPO. Do konce dubna 2022 budou vypsány další výzvy v hodně
cca 4,5 mld. Kč. V červnu už by mělo být vypsáno vše, co je možné. Momentálně se čeká na
uzavření operačních jednání s EK, dle plánu do 30. dubna 2022, což dále urychlí celou
přípravu.
První podklady pro žádost o platbu se budou zasílat v létě 2022 a platba by měla
proběhnout v průběhu třetího a čtvrtého čtvrtletí tohoto roku. Ing. Bogdanov v souvislosti
s financováním zmínil změny u projektu MZd Podpora rozvoje digitální transformace ve
zdravotnictví – interoperability / Standardizační prostředí, který by měl být dokončen,
oproti původně plánovanému prvním čtvrtletí, v květnu 2022. Dále v rámci projektů MSp
Analýza správy dat a využívání dat v oblasti soudnictví a Zavedení datového skladu došlo
ze strany EK ke sloučení dvou původně nezávislých projektů. Momentálně se hledá řešení,
jak dodat oba projekty do dřívějšího termínu.
V rámci přepočtu NPO získá ČR větší částku na realizaci projektů. Aktuálně jsou sbírána
data od zájemců, která budou zpracována a předložena k posouzení. V tuto chvíli se jedná
o více než 10 projektů za více než 1,5 mld. Kč.
PhDr. Bartoš k uvedenému doplnil, že usnesení, z nějž sběr dat vychází, se týká NPO jako
celku. Dosud není jisté, zda úprava NPO pokryje i projekty vzešlé z aktuální „ukrajinské
krize“. Aktuálním cílem pro zástupce RVIS a zainteresovaná ministerstva by měla být
revize digitálních komponent. Toto se netýká pouze komponent 1.1 a 1.2, ale všech
digitalizačních komponent a dalších projektů, které svou povahou do digitalizace spadají.
Výsledkem této revize by měla být identifikace problémů a stanovení návrhu jejich řešení
a samotných řešitelů. Prvořadé bude rozplánování projektů tak, aby byly milníky a cíle
dodrženy.
PhDr. Bartoš také upozornil na nutnost řešit financování DPH u projektů, zda je možné jej
napočítat v rámci alokace v projektu či na něj najít prostředky v rezervách resortů,
případně o něm vyjednávat v rámci státního rozpočtu.
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Mgr. Ferdus poukázal na nutnost nedělení digitálních komponent, neboť celkový úspěch
bude záviset na koordinaci digitalizace jako celku. PhDr. Bartoš v reakci uvedl, že částečné
dělení na eGovernment a problematiku sítí dává smysl, nicméně propojení informací
a koordinace je v přípravě. Finálně by měl mít hlavní koordinační pozici RVIS směrem
k jednotlivým gestorům. Mgr. Ferdus doplnil, že RVIS by se měl více zabývat i hodnocením
projektů. Nedořešené jsou, dle jeho vyjádření, i některé projekty MPO směřující
k soukromému sektoru.
Ing. Očko uvedl, že na komponentách v gesci MPO se aktivně pracuje. Dnes došlo
k vyhlášení největší zde zahrnuté výzvy, Sítě VHCN, připravuje se i výzva k Digitálnímu
podniku. Ohledně nastavení projektů vůči podnikům nabídl Ing. Očko Svazu průmyslu
přímou komunikaci, při níž se vyjasní vzájemné požadavky. V rámci sběru informací pak
probíhají pravidelné reportingy směrem k Delivery Unit a Ing. Očko doporučil s nimi při
přípravě celkového přehledu více spolupracovat a nedotazovat se paralelně všech
vlastníků.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo jednomyslně
na vědomí podané informace o komponentách 1.1 a 1.2 Národního plánu obnovy.

4) Katalog služeb veřejné správy
PhDr. Bartoš v úvodu příspěvku předeslal, že i následující inventarizace probíhá na
základě usnesení vlády ČR ze dne 30. března 2022 č. 262/2022 ke stavu provedení zákona
o právu na digitální služby a změně některých zákonů.
Mgr. Trusina zpočátku svého příspěvku přednesl informace o Katalogu služeb veřejné
správy (dále jen „KS“). KS za prvé inventarizuje, jaké služby poskytuje stát občanům
navenek. Evidence služeb se pak týká nejen služeb iniciovaných klientem, u kterých
probíhal sběr primárně, ale také služeb vykonávaných z moci úřední, např. přestupků.
Tyto referenční údaje je nutné nejen v plném rozsahu doplnit, ale také je udržovat
aktuální. Za druhé má funkci informační, neboť kompletně popisuje dané služby. Tyto
popisy se zobrazují jako komponenta s možností úprav, kterou lze vložit na libovolnou
stránku, primárně jsou všechny promítnuty na gov.cz. Detailní popisy služeb je opětovně
nutné vytvářet pro oba typy služeb, pro výkony z moci úřední je ale popis výrazně
zkrácen. Třetím důvodem pro vznik KS je příprava plánu digitalizace. V současnosti je
možné vyřídit 13 % digitálních služeb směr od státu k občanovi pomocí portálového
rozhraní. Aktualizace plánu digitalizace, schválená usnesením vlády ČR ze dne 20. září
2021 č., posune do roku 2025 podíl portálových služeb na 39 %. Mnoho již existujících
služeb dále počítá s rozvojem a vylepšením. Plán digitalizace se provádí podle Příručky
digitalizace služeb veřejné správy a zahrnuje nejen plánování a odůvodnění, ale také
implementaci plánu. Provedené kroky je nutné editovat v AIS RPP, aby se aktualizoval
stav. Plán digitalizace je nutné promítnout do Digitálního Česka (dále jen „DČ“).
Komplexní zprávu o stavu KS dle usnesení vlády ČR ze dne 30. března 2022 č. 262/2022
ke stavu provedení zákona o právu na digitální služby a změně některých zákonů
připravuje MV na základě již posbíraných dat. Dle úkolu 4b) tohoto usnesení ale dostaly
všechny úřady za úkol dokončit KS do konce roku 2022. Koncem dubna 2022 bude MV
rozesílat dopis všem ÚSÚ, kde budou informace o tom, co vše dokončení KS obnáší a co
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všechno je třeba doplnit. Předložení plánu digitalizace je ale, v souvislosti s dopisem
místopředsedy vlády pro digitalizaci, nutné předložit již v červnu 2022. Termín byl
posunut kvůli možnosti promítnutí požadavků při vyjednávání o státním rozpočtu.
Usnesení ukládá povinnost zahrnout do KS i interní backoffice služby, v rámci nichž
dochází k výměně údajů, to ale, jak zdůraznil Mgr. Trusina, není dnes možné ani technicky,
ani právně. Nezpochybnitelně ale existuje požadavek na to, aby existoval přehled o tom,
jestli AIS agendové systémy tyto služby poskytují a podporují, případně odkdy k tomu
budou připravené. Z hlediska umístění bude ale vhodnější tyto informace vést v Katalogu
záměrů DČ, kde je již nyní možnost vytvořit vazbu na agendový informační systém.
Stanovisko je třeba vyjasnit v co nejkratším čase, aby mohl být úkol z usnesení vlády
splněn v řádném termínu. Ing. Hrabě doplnil, že vzájemná výměna údajů mezi agendami
musí mít zákonnou oporu v evidenci v RPP, technickou realizací výměny je referenční
rozhraní, konkrétně zejména komponenta ISSS, v níž má být katalog interních služeb
výměny údajů.
PhDr. Bartoš doplnil, že nejen v kontextu zákona o právu na digitální služby je nutné
iniciativu budování společného datového fondu a výměny dat vnímat velmi intenzivně.
Uvedl, že je nutné za tímto účelem vytvořit koordinovanou iniciativu, jejíž přípravu sám
započne. Mgr. Zajíček v reakci uvedl, že již mnoho let apeluje na vytvoření interního
katalogu služeb, včetně popisu sdílení dat, neboť bez něj nebude možné provést efektivní
digitalizaci a dokonce ani naplnit požadavky zákona. Mgr. Trusina v diskusi dále zdůraznil,
že je třeba rozlišovat business služby zahrnuté v KS a IT služby, mezi něž patří výměna
dat. Na popisu propojeného datového fondu v AIS RPP MV, jako jeho gestor, aktivně
pracuje. Nyní je třeba rozšiřovat počty správců připojených k referenčnímu rozhraní
a počty ohlašovatelů agend vedoucích své záznamy, tak aby vznikal přehled o tom, co
a kde je možné využívat. PhDr. Bartoš přislíbil svolání užšího pracovního týmu k této
problematice na příští týden.
Ing. Tajčová se dotázala na konkretizaci termínů k naplnění KS vzhledem k vyjednávání
o státním rozpočtu. Bc. Pur v reakci upřesnil, že má-li úřad v plánu digitalizovat službu
v průběhu roku 2023 a bude-li na toto žádat o přidělení prostředků ze státního rozpočtu,
je nutné vložit plán digitalizace služby do Katalogu záměrů DČ do 15. května 2022, aby jej
bylo možné zahrnout do implementačních plánů. PhDr. Bartoš doplnil, že i na dalších
úkolech je vhodné aktivně pracovat a nespoléhat na nejzazší možné termíny.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo jednomyslně
na vědomí podané informace o Katalogu služeb veřejné správy.

5) Metodika programu Digitální Česko
Bc. Pur informoval, že Metodika programu DČ byla představena na jednání RVIS v lednu
2022 a zaslána Radě k připomínkám. Obdržené připomínky se týkaly zejména oblastí
vlastní metodiky a její aplikace prostřednictvím Katalogu záměrů. Všechny připomínky
jsou zapracovány a vyřešeny spolu s jejich gestory.
Jsou připravena školení pro uživatele k metodice i k nové verzi Katalogu. Školení jsou
naplánována na pátek 22. dubna 2022 a pátek 29. dubna 2022. Bc. Pur požádal
o přenesení informace do vlastních organizací a o včasnou registraci.
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Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost jednomyslně
schválilo Metodiku programu Digitální Česko.

6) Katalog záměrů programu Digitální Česko
Bc. Pur uvedl, že Katalog záměrů DČ byl upraven na základě nové metodiky a usnesení
vlády č. 262/2022 z 30. března 2022, které se Katalogu věnuje dominantně v bodě 4d).
Úpravy jsou nasazené v ostré produkční verzi od 13. dubna 2022 a je k nim připraven
manuál a návazná školení. Pro usnesení vlády č. 262/2022 je připravována sestava
reagující právě na požadavky budu 4d), aby bylo možné získat všechny informace
najednou. Bohužel ne všechny informace jsou vedeny v Katalogu, konkrétně informace
o realizovaných výběrových řízeních a dodavatelích zde obsaženy nejsou. Do konce
tohoto týdne bude na produkčním prostředí nasazena tabulka, která bude obsahovat
i sloupce k těmto tématům a k nim přiřazené číselníky.
V rámci Katalogu záměrů bylo také nově nastaveno měření výsledků záměrů – původní
„Procento plnění“ bylo přesunuto na hlavní obrazovku záměru a bylo doplněno pole „Stav
realizace“, které bude lépe reflektovat jednotlivé fáze projektu. Byl rozšířen set základních
indikátorů, kdy alespoň jeden indikátor by měl naplňovat každý projekt. Pakliže by byla
nutná úprava či vytvoření specifického indikátoru, je možné kontaktovat Bc. Pura či
Mgr. Vaníčkovou. Indikátory je možné sledovat jako průběžné pomocí kvartálně
předgenerovaných hodnot pro indikátor a jako výsledkové, které jsou hlášeny na konci
projektu.
Další velkou změnou v Katalogu je evidence výdajů záměru. Na hlavní obrazovku záměru
bylo kvůli tomu přidáno tlačítko „Přidat výdaje“ a byly odstraněny výdaje v jednotlivých
letech, neboť, mimo jiné, v souvislosti s usnesením vlády č. 262/2022, je potřeba sledovat
výdaje běžné (provozní) a kapitálové (investiční), zatímco dosud byly sledovány pouze
celkové výdaje. Stále zůstává možnost definovat zdroj financování a nově jsou zavedeny
položky „Plánováno“, tj. očekávané výdaje, a „Přiděleno“, tj. skutečně obdržené finance.
Položka „Přiděleno“ je povinná (v případě jiného zdroje financování u aktuálních
projektů, než je státní rozpočet, je nutné vyplnit „0“.) Aby byla dodržena struktura, byly
historicky vyplněné výdaje přesunuty pod kapitálové výdaje pod příslušný zdroj a rok.
Bc. Pur požádal o zpětnou kontrolu a případnou opravu těchto údajů. Přidáno bylo
i tlačítko „Upravit výdaje“, které ale dojde využití spíše v příštím roce.
Dále byla v Katalogu doplněna karta objektů RPP a jejich napojení. Každému záměru je
nyní možné vybrat agendu, působnost, službu a úkon. Současně došlo k propojení
s Katalogem informačních systémů VS, takže je možné k záměru přiřadit konkrétní
informační systém. Všechny výběrové položky jsou filtrované na „Téma“.
Rozšířena byla karta Programového prohlášení vlády, kde došlo ke všem úkolů vlády
k rozpadu na více než 800 úkolů, a opět je možné propojit úkol a cíl Programového
prohlášení s vlastním záměrem.
Bc. Pur požádal přítomné o aktualizaci existujících záměrů, zejména v oblasti plnění,
předpokládaných výdajů, financování a zmíněných vazeb, do 15. května 2022. Na základě
těchto dat budou připraveny Implementační plány DČ 2022 a předloženy začátkem léta
2022 vládě, tak aby bylo možné je zahrnout do přípravy rozpočtu na rok 2023. Z usnesení
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vlády č. 262/2022 dále plyne úkol, aby byla do 31. května 2022 předložena na vládu
zpráva o připravenosti projektů s plánovanou realizací v r. 2022, k němuž je
připravována výše zmíněná tabulka, aby se data jednoduše utřídila a byla případně
doplněna jen krátkým slovním komentářem.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo jednomyslně
na vědomí podané informace o Katalogu záměrů programu Digitální Česko

7) Různé
Bod různé nebyl využit.

8) Ukončení jednání
Předseda RVIS poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.
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