Zápis č. 2/2018
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost
Datum konání: 23. března 2018 od 9:30
Místo konání: Ministerstvo vnitra, zasedací místnost c. 1.40, nám. Hrdinů 3, Praha 4
Přítomní:
Člen
Ing. Vladimír Dzurilla
Ing. Roman Vrba
Mgr. Jan Sixta
Ing. Ivo Jančík
Mgr. Ondřej Malý
Bc. Václav Nebeský
Bc. David Šetina
Ing. Miroslav Zábranský
Ing. Ondřej Felix, CSc.
Mgr. Milena Jabůrková
Ing. Zdeněk Zajíček
Ing. Miloslav Marčan
Mgr. Zbyněk Smetana
Mgr. Patrik Tovaryš
Ing. Pavel Hrabě, Ph.D.
Mgr. Lucie Vaníčková
Ing. Jolana Pastyříková
Zdeňka Ráczová

Instituce
MV
MV
MF
MPSV
MPO
MMR
MZe
MSP
MV
SPČR
ICT Unie
MPO
ÚV
ÚV
MV
MV
MV
MV

Funkce
předseda RVIS
tajemník RVIS
člen
v. z. Ing. Olega Blaška
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
host
host
host
host
oddělení RVIS
oddělení RVIS
oddělení RVIS

Program jednání:
1. Zahájení jednání a schválení programu
2. Návrh organizační struktury RVIS
3. Informační koncepce České republiky
4. Identifikace nových služeb v Portálu občana
5. Popis kroků k sjednocení IT
6. Informace o možném postupu při rozvoji stávajících IT systémů
7. Různé
8. Závěr

1.

Zahájení jednání a schválení programu
Předseda Rady vlády pro informační společnost (dále jen RVIS nebo Rada), Ing. Dzurilla,
přivítal všechny zúčastněné, prověřil usnášeníschopnost a zahájil jednání představením
programu jednání.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost jednomyslně
schválilo navržený program dnešního zasedání.

2. Informační koncepce České republiky
Ing. Dzurilla informoval, že po diskusích o Informační koncepci České republiky (dále jen
„IK ČR“), z nichž vzešly připomínky týkající se zejména bodu č. 3, byl vznesen návrh
na rozdělení koncepce do tří dokumentů namísto plánového sloučení. Dokument
nazvaný Digitální Česko bude zastřešovat tři následující dokumenty. První dokument,
Informační koncepce Digitální Česko, již prošel připomínkovým řízením a byl dle nich
upraven. Druhým dokumentem bude Jednotný digitální trh, který je prioritou SPČR,
Vlády ČR a Evropské komise. Třetí dokument bude shrnovat dokumenty označené 4.0
jako např. Průmysl 4.0, Vzdělávání 4.0, Společnost 4.0 ad., které vychází z akčního plánu
Vlády ČR.
K informační koncepci bylo vzneseno 130 připomínek ze strany MPSV, MPO, MF, MV,
MMR, MD, MS, SPČR, ČTÚ a NÚKIB. Ing. Dzurilla dále uvedl, že RVIS bude koordinátorem
agendy Digitální Česko.
Ing. Marčan se dotázal, jaký je časový plán schválení dokumentů, aby bylo MPO schopno
kontinuálně navázat. Ing. Dzurilla vyjádřil názor, že dokumenty by měly jít na Vládu ČR
jako celek, přičemž jejich dopracování by mělo být na základě akčního plánu otázkou
dvou týdnů. S návrhem vyjádřili přítomní souhlas. Ing. Vrba navrhl schválit konečnou
podobu a další postup na příštím jednání Předsednictva RVIS, naplánovaném
na 13. dubna 2018. Mgr. Smetana již vytvořil osnovu pro doplnění Jednotného
digitálního trhu a upozornil, že je třeba stanovit, kdo bude mít v gesci doplnění
dokumentu Společnosti 4.0. Dle Ing. Dzurilly bude gestorem Mgr. Malý, který jej měl jako
Digitální koordinátor ve správě dosud. Jednotlivé body IK ČR již mají více vlastníků
a bude utvořena pracovní skupina.
Ing. Felix upozornil, že rozdělení dokumentů je výhodné pro jejich různorodost
např. v motivaci, cílech či iniciativě EU, která je větší pro Jednotný digitální trh
než pro eGovernment ve veřejné správě. Dokumenty se ale navzájem doplňují
a potkávají se v činnostech RVIS.
Zadané úkoly: Dopracovat dokumenty, které budou součástí agendy Digitální Česko,
a předložit je ke schválení na příštím zasedání P RVIS.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost jednomyslně
schválilo rozdělení dokumentu Digitální Česko na tři části a termín 13. dubna 2018
pro dopracování zbývajících částí dokumentů.

3. Návrh organizační struktury RVIS
Ing. Dzurilla navázal na předchozí bod informací o změně statutu a organizační
struktury RVIS tak, aby byly v souladu s dokumenty spadajícími pod Digitální Česko.
Předsednictvu RVIS budou podřízeny tři výkonné výbory a dále jednotlivé pracovní
skupiny. Dokument bude rozeslán v předstihu a schválen na jednání předsednictva
13. dubna 2018.
Zadané úkoly: Vypracovat nový statut a organizační strukturu RVIS a předložit
je ke schválení na příštím zasedání P RVIS.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace o organizační struktuře RVIS.

4. Identifikace nových služeb v Portálu občana
Ing. Vrba připomenul, že k termínu 16. března 2018 byly resorty vyzvány k zaslání
možných služeb publikovatelných v Portálu občana. Zůstává spolupráce s MPSV, která
probíhá již v testovacím režimu. MZ dle předchozí domluvy poskytne službu eHealth
a eRecept, kterou již využívá 80% lékařů. S propojením v PO je očekáván nárůst
uživatelů. Přibyly služby MSp s termínem spuštění od roku 2020 a služby MK.
Ing. Felix doplnil služby ČÚZK „Já vlastník“ a „Mé nemovitosti“. V plánu je i napojení
Centrálního registru řidičů a Centrálního registru vozidel.
Ing. Jančík omluvil prozatímní neposkytnutí služeb ze strany MPSV, jelikož
na ministerstvu v tuto chvíli probíhají informativní audity, na které bude navázáno
nutnými kroky pro zajištění funkčnosti úřadu.
Členům Rady bude rozeslán kompletní aktualizovaný soupis. Od 1. července
až do 31. srpna 2018 bude funkční pilotní provoz a 1. září 2018 bude spuštěna
propagační kampaň. Ing. Vrba dále upozornil, že bude zapotřebí aktivita a součinnost
ze strany resortů, které přislíbily účast, což bude podníceno odborníky z NAKIT.
Ing. Jančík se dotázal, jaké způsoby připojování budou po spuštění podporovány. Dle
Ing. Vrby bude k dispozici připojení přes datové schránky a NIA.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace o identifikaci nových služeb v Portálu občana.

5. Popis kroků k sjednocení IT
Na základě diskuse na minulém jednání P RVIS připravil Ing. Dzurilla dotazníkový
koncept k zjištění úrovně řízení a provozu IT jednotlivých státních úřadů. Je požadováno
meziresortní srovnání v rámci ČR. Dotazník obsahuje body Systém a řízení úřadu
celkově, Úroveň řízení IT celkově, Úroveň finančního zabezpečení a řízení
eGovernmentu, Úroveň personálního zabezpečení IT a řízení kompetencí vzdělávání,
Schopnost vypsání, dodání a provozování zakázky a Subjektivní hodnocení stávajícího
stavu eGovernmentu v souladu s Digitálním Českem.
Po vyhodnocení bude stanovena minimální úroveň, která bude na základě akčního plánu
vyžadována po všech úřadech.

Ing. Felix upozornil na neefektivnost podobných dotazníků. Přednesl svou představu,
že např. pod Informační koncepcí budou rozepsány jednotlivé implementační plány
a jejich klíčové body, tak aby vzniklo operační ponaučení. Upozornil, že údaje
o provozovaných informačních systémech, o agendách, ve kterých se úřaduje,
o činnostních rolích jsou snadno dohledatelné. Neznámé je vnitřní řízení informatiky,
které by mělo být řízeno na základě enterprise architektury.
Ing. Dzurilla uvedl, že se v dotazníku jedná o zisk informací zevnitř úřadů a o zjištění,
zda jsou schopny provozovat požadované služby. Dle Ing. Felixe je známo osm tisíc
informačních systému ve státní správě, jejich agendy a obslužné činnosti.
Ing. Zábranský se vyjádřil pro použití dotazníku, které shledává užitečné pro svou další
činnost. Dle Ing. Dzurilly je dotazník prvním krokem pro sesbírání informací,
nasměrování na oblasti, na které je třeba se zaměřit, a užití již fungujících modelů
v jiných úřadech. Ing. Vrba upozornil na diskusi ohledně GDPR, která proběhla
na zasedání Společného řídícího výboru, ze které vzešla nevhodnost standardizace
veřejné správy, protože ta není v tuto chvíli homogenní.
Pan Šetina navrhl neprověřovat pouze IT vyzrálost, ale především vyzrálost
eGovernmentu, které lépe popisuje stav úřadu.
Ing. Felix navrhl vytvořit seznam agend a s nimi související informační systémy
pro jednotlivé resorty, ke kterým bude v úřadech konkrétně uvedeno, v jakých směrech
splňují či nesplňují podmínky pro zařazení do centrálního řízení. Ing. Dzurilla uvedl,
že je možné tento koncept využít v případě, že bude směřován i na úroveň řízení IT.
Ing. Hrabě vyjádřil názor, že mezi získanými informaci by měl být i popis metody,
kterými byl současný stav dosažen.
Na základě dotazu Ing. Zajíčka uvedl Ing. Dzurilla, že dotazník není koncipován jako
obecně hodnotící, ale tak, aby z něj byly patrné konkrétní kroky a postupy, na které
je možné navázat. Ing. Marčan ze zkušeností upozornil, že odpovědi mohou být
nerelevantní kvůli snaze o lepší zhodnocení úřadu a na častý stav, kdy nesouhlasí
sepsané postupy se skutečností. Dále uvedl příklad MPO, ve kterém pro různorodost
kompetenčních činností neexistuje souhrnná koncepce, ale je vytvořeno mnoho dílčích.
Ing. Felix upozornil, že je třeba zohlednit způsob řízení IT v resortu současně s výkonem
veřejné správy a neposuzovat je jednotlivě.
Ing. Dzurilla uvedl, že se pro upřesnění dalších kroků spojí s Ing. Felixem a
Ing. Marčanem a vyzval k zapojení i další zájemce. Téma bude otevřeno na příštím
zasedání P RVIS.
Zadané úkoly: Přepracovat dotazníkové šetření na základě vznesených návrhů
tak, aby nová verze mohla být představena na příštím zasedání P RVIS. V případě dalších
návrhů a připomínek kontaktovat Ing. Dzurillu.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané popis kroků k sjednocení IT.

6. Informace o možném postupu při rozvoji stávajících IT systémů
Ing. Dzurilla informoval, že před dvěma týdny proběhlo na vládě jednání s panem
Rafajem z ÚHOZ ohledně JŘBU. Bylo dohodnuto, že vznikne pracovní skupina, do které

bude zapojeno MMR, právníci a ÚHOZ. Cílem skupiny bude popis funkce IT a možnost
návaznosti na zákon o veřejných zakázkách při nákupu nových systémů.
Dle Ing. Zábranského neexistuje na problematiku jednotný názor a pracovní skupina
se bude zabývat metodikou, se kterou budou souhlasit všichni, a bude právně
nenapadnutelná. V pracovní skupině bude gestorem veřejných zakázek někdo z MMR,
dále členem bude zástupce pro Elektronizaci veřejných zakázek, zástupce z MK kvůli
Autorskému zákonu, místopředseda ÚHOZ, pan Donát a pan Zajíček. Problematika
je zahrnuta do Digitálně přívětivé legislativy jako samostatný cíl.
Souvisejícím problémem je dle Ing. Felixe právní otázka sdílených služeb.
Ing. Marčan nabídl starší příručku od prof. Voříška ohledně nákupů v IT, která může být
užitečná.
Mgr. Sixta navrhl do skupiny přizvat Ing. Kuchaře z OHA, aby byl navržený proces
v souladu s architektonickými principy pro veřejnou správu. Nabídl i poskytnutí
informací, které plynou ze zkušeností s konkrétním zadáváním IT zakázek.
Ing. Marčan upozornil na možnost soutěžit zakázky bez časového omezení, které není
dostatečně využíváno pro svou komplikovanost. Dle Ing. Vrby je tento postup kdykoli
napadnutelný.
Ing. Dzurilla uvedl, že navržení členové pracovní skupiny budou oficiálně kontaktováni
Radou.
Zadané úkoly: Oficiálně kontaktovat navržené členy pracovní skupiny, aby mohly být
zahájeny kroky k jejímu vzniku. Zodpovídá sekretariát RVIS.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace o možném postupu při rozvoji stávajících IT
systémů.

7. Různé
a) Declaration of Cooperation on a European Blockchain Partnership
Tajemník RVIS informoval, že 9. dubna 2018 proběhne v Bruselu jednání týkající se této
problematiky, na které bude účasten i zástupce ČR. Za ČR bude deklarace podepsána
Mgr. Malým. Další sledování vývoje bude v gesci MV a MPO.
Ing. Vrba dále zmínil pozitiva využití Blockchain pro některé systémy, které ale bude
vyžadovat úpravu legislativy a nastavení systémů. Součástí je i otázka umělé inteligence.
Mgr. Jabůrková uvedla, že strany podniků je velký zájem o využití umělé inteligence
i Blockchain. SPČR založil platformy za účasti akademické sféry, které se problematice
věnují.
Mgr. Malý požádal o součinnost MV a MF. Ministerstvo financí potvrdilo podporu
a vzhledem k vysoké vyspělosti této problematiky v ČR navrhuje do evropských diskuzí
aktivně přispívat.
Mgr. Smetana poskytne Mgr. Malému podklady koordinačních kroků, které již byly
k tématu zpracovány. Deklarace budou předloženy pro schválení i Výboru pro EU.

Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace o Declaration of Cooperation on a European
Blockchain Partnership a souhlasí se zástupcem pro ČR, Mgr. Ondřejem Malým.
b) Anonymizace
Tajemník RVIS uvedl, že anonymizace již vstoupila do testovací fáze. Testovat ve vztahu
k informačnímu systému registru smluv je umožněno zdarma všem OVM
na internetových stránkách anonymizace.gov.cz. Zdůraznil jednoduchost použití
a možnost okamžitého publikování. V případě zájmu o testování je možné kontaktovat
pana Tesaře z MV (pavel.tesar@mvcr.cz). Oficiální spuštění je naplánováno na začátek
dubna 2018.
c) GDPR
Mgr. Jabůrková vyjádřila nesouhlas s posunutím věkové hranice nad patnáct let, které
povede k podvodům. Dále se dotázala na konečnou schválenou verzi, zejména v otázce
Vymezení veřejného subjektu a nutnosti zaměstnání pověřence. Ing. Vrba uvedl, že není
zpraven s touto problematikou.
Mgr. Jabůrková dodala, že dle sdělení evropské komise je Úřad na ochranu osobních
údajů hlavním propagátorem GDPR a zeptala se, zda proběhne i kampaň a osvěta
ze strany MV. Ing. Vrba uvedl, že MV je v tomto zejména vzhledem k veřejné správě
aktivní, v tuto chvíli probíhají konference a workshopy po celé ČR. Business sféru
by mělo více podporovat MPO.
Ing. Felix upozornil, že GDPR by mělo více propagováno pro klienty a informovat je
o všech přínosech.
Ing. Marčan uvedl, že MPO iniciuje mnoho aktivit směrem k podnikatelské sféře jako
např. informace poskytnuté on-line, GDPR akademii a informativní setkání na různých
místech v ČR. Informace o těchto aktivitách byly poskytnuty MV.
Ing. Vrba přizve na příští jednání P RVIS odpovědnou osobu schopnou odpovědět
na případné dotazy k tématu.
Zadané úkoly: Přizvat na příští jednání P RVIS odborníka v otázkách plynoucích
z nařízení GDPR.
d) ePrivacy
Mgr. Jabůrková dále informovala o vývoji v ePrivacy, které citelně zasáhne
podnikatelskou sféru. SPČR ve spolupráci s MPO připomínkuje aktuální materiály.
V otázce IT je např. součástí návrh, aby používané aplikace mohl zaměstnavatel
aktualizovat pouze se souhlasem zaměstnance.
ČR vystoupila na jednání s návrhem, aby byl připraven materiál, který bude shrnovat
věcnou i osobní souvislost včetně dopadů pro jednotlivé články.

e) Zvýšení kapacit a kompetencí zaměstnanců ve veřejné správě
Ing. Jančík upozornil, že bod IK ČR ve věci zvýšení kapacit a kompetencí zaměstnanců
by neměl být v gesci MPSV, které pro toto nemá kompetence, ale měli by se jím zabývat
státní tajemníci, MV či NAKIT. Ing. Dzurilla uvedl, že vzhledem k předpokládaným
činnostem je MPSV vhodným gestorem, v případě, kdy praxe ukáže opak, dojde
ke změně.

8. Závěr
Ing. Dzurilla poděkoval všem za účast, oznámil termín dalšího zasedání Předsednictva
Rady 13. dubna 2018 v 9:30 hodin a ukončil jednání.

