Zápis z jednání Předsednictva
Rady vlády pro informační společnost
Termín zasedání: 3. prosince 2021 od 10:00 hod.
Místo konání: formou videokonference přes aplikaci Webex
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Program jednání:
1. Zahájení jednání
2. Digitální Česko
A. Statistiky služeb eGovernmentu a jejich využívání
B. Národní plán obnovy
3. Zpráva o činnosti Pracovní skupiny pro jednací řízení bez uveřejnění do 30. 11.
2021
4. Různé
5. Závěr
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1) Zahájení jednání
Předseda Rady vlády pro informační společnost (dále jen „RVIS“ nebo „Rada“) zahájil
jednání a přivítal všechny přítomné. S celkovým počtem 21 účastníků s právem hlasovat
prohlásil zasedání za usnášeníschopné.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost jednomyslně
schválilo navržený program zasedání.

2) Digitální Česko
Mgr. Míča představil aktuality vztahující se k pilíři Digitálního Česka (dále jen „DČ“) Česko
v digitální Evropě. Aktuálně probíhá v Bruselu Rada ministrů pro telekomunikace, Českou
republiku zde zastupuje náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Petr Očko
a na programu jednání je např. přijetí obecného přístupu Rady k revizi směrnice
o společné kybernetické bezpečnosti v EU (revize směrnice NIS). ČR má k podobě návrhu
připomínky, ale návrh je obecně podporován. Ministři budou také informováni
slovinským předsednictvím o aktuálním stavu vyjednávání legislativních materiálů,
konkrétně o Aktu o umělé inteligenci, Zprávě o pokroku v revizi eIDAS a Zprávě o pokroku
u Digital Decade Policy Program. Ministři mají v plánu i pracovní oběd, kde proběhne
debata k datové ekonomice, zejména v souvislosti s Data Act, který má být zveřejněn
začátkem roku 2022. V další debatě se budou ministři zabývat digitálními právy
a principy, a to hlavně s ohledem na mezinárodní deklaraci Evropského parlamentu, Rady
a Komise k digitálním právům, která bude také zveřejněna na počátku příštího roku.
Pan náměstek bude mít také řadu bilaterálních jednání, hlavně s francouzskou a švédskou
delegací, a to kvůli předsednickému triu, které začíná v lednu. Sejde se i s polskou delegací
či se Slováky a Rakušany v rámci tzv. Slavkovského formátu.
V pátek 26. listopadu 2021 se ČR připojila k deklaraci skupiny Digital 9+, jež se zabývá
vztahem digitální a zelené transformace a věnuje se hlavně posílení vnitřního trhu,
budování digitální infrastruktury, podpoře cirkulární ekonomiky či podpoření investic
v rámci spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Deklarace vychází z říjnového
setkání skupiny. Příští setkání bude 18. února 2022 pořádat ČR, ale vzhledem
k epidemiologické situaci bude jednání probíhat online.
Na začátku prosince 2021 zveřejnila EK balíček na podporu digitalizace justice. Balíček
obsahuje nařízení, které má posílit digitalizaci komunikace mezi soudními a jinými orgány
přeshraniční právní spolupráce, a to zabezpečenými kanály.
Ing. Dzurilla informoval, že v rámci DČ je připravována změna metodiky, která přinese
zjednodušený způsob přidávání záměrů. Zjednodušeno bude i zadávání projektů.
Digitalizace celkově je také jednou z priorit nové vlády ČR, probíhají aktivní diskuze
o jejím řízení a jsou připravovány dosud neuveřejněné změny. Ing. Dzurilla uvedl,
že předpokládá institucionální posun k lepšímu, snadnějšímu dodávání služeb
či poskytování služeb úřadům i progresivní měření procesů.
Ing. Dzurilla dále pokračoval informací o rozvoji kompetenčního centra, které bude
nadále pokračovat v měření výkonnosti státní správy a vedení statistik využívání
digitálních služeb. Dokončován je i aktuální benchmark. Pro novou vládu je připraven
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dokument, který přináší přehled a stručný návod, jak uchopit digitalizaci vlastního
resortu, tj. jak získat potřebné informace, jak na ně navázat a kam směřovat. V dokumentu
je i poučení z krizového řízení a Chytré karantény.
Ing. Štícha přednesl aktuality pilíře Digitální ekonomika a společnost. Dne 10. listopadu
2021 přijala EK tři pracovní programy Digital. Z pohledu MPO je zde zajímavá zejména
výzva fungující od 17. listopadu 2021 do 22. února 2022 pro budování Evropských center
pro digitální inovace (eDIH). Ministerstvo v nefinanční výzvě již vloni vybralo šest
potencionálních uchazečů z ČR a počítá s jejich zapojením do aktuální výzvy.
Před vyhlášením výzev pro testovací a experimentální zařízení pro umělou inteligenci
(AI TEFs) proběhl dne 29. listopadu 2021 informační den Evropské komise. Byla na něm
představena podstata budoucí sítě, jednotlivé sektory a základní parametry programu.
Opět je zde požadavek na kofinancování od členských zemí, které se k iniciativě přihlásily.
MPO připravuje na 16. prosince 2021 online event k výzvám programu Digitální Evropa.
Pozvánky budou rozeslány, účastnit se budou moci všichni zájemci.
K probíhající Radě ministrů pro telekomunikace doplnil Ing. Štícha, že mimo jiné
je na programu i směrnice o kybernetické bezpečnosti a návrh rámce pro evropskou
digitální identitu. Materiály připravovalo MPO spolu s dalšími zainteresovanými subjekty.
Ing. Dzurilla dále uvedl, že v reakci na výzvu Mgr. Ferduse z minulého jednání RVIS bylo
připraveno usnesení apelující na novou vládu ČR, aby ve svém programovém prohlášení
zohlednila všechny pilíře DČ.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost
a) bere na vědomí podané informace o Digitálním Česku,
b) apeluje na nově vznikající vládu ČR, aby ve svém programovém prohlášení, potažmo
v úkolech, které si dává pro následující funkční období, reflektovala v plánovaných
procesech digitalizace nejen cíle Informační koncepce ČR, kteréžto směřují převážně
k digitalizaci státní správy, ale také cíle dalších pilířů Digitálního Česka, tj. Česka
v digitální Evropě a Digitální ekonomiky a společnosti, neboť pouze jejich koncepčním
propojením je možné docílit úplné a přínosné digitální transformace státu ve všech
postihnutelných oblastech, přičemž záměry těchto pilířů jsou aktivně sledovány
a naplňovány, mají své gestory z řad resortů a úřadů a jejich financování je aktivně řešeno
nejen na úrovni státního rozpočtu, ale i na úrovni evropských dotací a fondů.

A. Statistiky služeb eGovernmentu a jejich využívání
Ing. Dzurilla dále hovořil o počátcích práce na statistikách služeb eGovernmentu. Na tuto
prvotní část budou napojována další měření a hodnocení. Přehled bude dostupný všem
a bude součástí PVS.
Mgr. Horváth představil plánovaný přístup k zpracovávání dat o eGovernmentu,
jak se dostat k jejich prezentaci a jak je dále rozšiřovat. Např. v NAKIT je již zpracovávána
řada dat, která je dále prezentována, většinou za spolupráce s OeG, OHA, SSHR ad. Některé
z reportů byly představeny i na jednáních RVIS.
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Mezi již funkčními reporty zmínil Mgr. Horváth např. ten o fungování NIA či vyhledávání
nad Katalogem služeb VS s plánem digitalizace. Připravován je report o volání na Základní
registry, který bude obsahovat informace o tom, kdo volá, jak často, s jakou chybovostí
nebo s jakou zátěží na systém.
Budoucí vizí je připravit datovou základnu, kde mohou být vedle sebe elementární data
o fungování jednotlivých systémů tak, aby bylo možné je hodnotit společně. Veškerá data
ze systémů a portálů spolu totiž souvisí a navzájem se ovlivňují. Přímým srovnáním
by bylo možné vytvářet také predikce. Data by navíc měla být ohodnocena kalendářem,
aby byly změny v průběhu času analyzovány v souvislosti s dalšími událostmi, které
probíhaly souběžně.
Jejich prezentace na nejvyšší úrovni by pak byla veřejně přístupná, zveřejňování
podrobnějších dat by bylo řízeno.
Ideálním postupem by pak, podle diskuzí s panem ředitelem Slámou z MV, byla data
spojena s dalšími daty o fungování veřejné správy. Existuje nápad na projekt na propojení
dat z OSŘ.
Mgr. Horváth požádal zástupce resortů o spolupráci, kterou je možné zahájit již nyní.
Příkladem mohou být například společná data o fungování portálů. Data o Portálu občana
a PVS jsou již zpracována, a pokud by se připojila stejná data ve stejné struktuře, vznikl
by kompletní přehled o poskytovaných službách pro občana. Ing. Dzurilla doplnil, že záleží
na provozovateli portálu, zda data odešle na přímo, či se je rozhodne zveřejnit sám jako
open data. Rozhodně by, dle jeho názoru, neměly chybět portály MPO, Bussiness Info,
Portál podnikatele, služby dopravy, zdravotnictví či financí.
Mgr. Horváth uvedl na dotaz Ing. Marčana, že některé z představených grafů je možné
na žádost zpřístupnit členům Rady.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo jednomyslně
na vědomí podané informace o statistikách služeb eGovernmentu a vyzvalo všechny
úřady a ministerstva, aby začaly pořizovat data vztahující se ke službám a jejich využívání,
a ty dále sdílely.

B. Národní plán obnovy
Mgr. Mittner Hejtmánková prezentovala aktuální informace k Národnímu plánu obnovy
(dále jen „NPO“). V rámci komponent 1.1, 1.2 a 1.4, které má ve vlastnictví MV, se pracuje
zejména s již předem definovanými projekty. Momentálně probíhá komunikace s EK,
s příjemci, o prováděcím dokumentu, který se týká NPO a zaměřuje se zejména
na verifikační mechanismy jednotlivých milníků a cílů. Dosud ale nebyly doručeny finální
metodiky ze strany Delivery Unit. Zásadním problémem je proto monitorování a měření,
které s verifikačními mechanismy souvisí. Posun by měl být vyřešen na jednání Řídícího
týmu NPO, které proběhne v prosinci 2021.
Jednotlivé projekty v rámci komponent budou administrovány v systému MS 2014+.
Chystají se výzvy, které se budou pravděpodobně vypisovat po jednotlivých balících
seskupených podle jednotlivých reforem a investic. Vzhledem k rozpočtovému provizoriu
ale zatím není možné stanovit přesný harmonogram. I přesto se na výzvách aktivně
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pracuje a spolu s příjemci je dohadováno znění, které bude vyhovovat všem a následné
vypsání a podávání žádostí bude bez zbytečných průtahů.
Ing. Marčan se dotázal, zda bude do výzev možné zahrnout i projekty, k nimž jsou vypsány
veřejné zakázky či jsou v běhu. Mgr. Mittner Hejtmánková uvedla, že v zásadě ano, neboť
způsobilé výdeje projektů NPO sahají do února 2020, ale záleží na konkrétní organizaci,
a v tuto chvíli již není možné zahrnout nové projekty a aktivity, neboť ty jsou předem
definované. Potíž navíc nastane, že při návratu utracené částky se tato nevrací
do rozpočtu ministerstva, ale zůstává ve státní pokladně.
Bc. Pur navázal informací o tom, jakým způsobem bude probíhat proces žádosti o finanční
podporu a její schvalování a konkrétním doporučením, co je možné připravovat ještě před
zahájením výzev a samotnou realizací NPO. U všech projektů zařazených v NPO je nutné
si předem zkontrolovat, zda disponují platným stanoviskem OHA na celý projekt, nebo
jestli došlo k nějaké změně. V takovém případě je třeba začít pracovat na žádosti
o stanovisko a co nejdříve ji předložit OHA. Stanovisko OHA je jedním z dokumentů
předkládaným k samotné žádosti a také jedním z nejstěžejnějších parametrů hodnocení.
Gestoři jednotlivých projektů obdrželi také předběžný formulář žádosti o finanční
podporu, který je zřejmě již obsahově úplný (změn se dostane v jeho struktuře).
Formuláře je tedy možné připravit a poté pouze rychle upravit do konečné podoby.
Bc. Pur popsal i finanční toky v rámci NPO. Po právním aktu bude možné podat žádost
o peníze na MF, pokud o ně již není zažádáno v běžném rozpočtu. V průběhu práce
na projektu budou zpracovávány monitorovací zprávy, které se dostanou přes validaci
na MV na Delivery Unit na MPO, odkud budou pokračovat dále na EK. Odtud bude
rozhodnuto o vrácení peněz do státní pokladny. Jedná se princip obdobný všem
strukturálním fondům.
Tým z MV i Bc. Pur jsou připraveni poskytnout kdykoliv pomoc s přípravou.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo jednomyslně
na vědomí podané informace o Národním plánu obnovy.

3) Zpráva o činnosti Pracovní skupiny pro jednací řízení bez uveřejnění
do 30. 11. 2021
Ing. Dzurilla informoval, že materiál Zpráva o činnosti Pracovní skupiny pro jednací řízení
bez uveřejnění do 30. 11. 2021, který byl členům předsednictva RVIS zaslán s předstihem,
shrnuje fungování Pracovní skupiny Rady vlády pro informační společnost pro jednací
řízení bez uveřejnění v období od 1. června 2021 do 30. listopadu 2021.
Pracovní skupina projednala za uvedené období 8 veřejných zakázek v režimu jednacího
řízení bez uveřejnění. Zpráva o činnosti dále obsahuje informace o založení a složení
Pracovní skupiny Rady vlády pro informační společnost pro jednací řízení bez uveřejnění,
o průběhu jednání Pracovní skupiny včetně statistiky projednaných materiálů a analýzu
důvodů, které mohou vést k právnímu či faktickému vendor lock-in a obecná doporučení
vyplývající z dosavadní činnosti Pracovní skupiny.
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K materiálu probíhalo ve dnech 26. listopadu 2021 až 1. prosince 2021 připomínkové
řízení v rámci Předsednictva Rady vlády pro informační společnost. Všechny obdržené
připomínky byly řádně vypořádány.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost jednomyslně
schválilo Zprávu o činnosti Pracovní skupiny pro jednací řízení bez uveřejnění do 30. 11.
2021.

4) Různé
a) Informace k datovým schránkám
Ing. Vrba upozornil, že započne první etapa novelizací schválených v rámci DEPO a zákona
o právu na digitální službu. Od 1. ledna 2022 bude u všech datových schránek aktivovaný
příjem poštovních datových zpráv, tj. zpráv placených, přičemž u fyzických osob bude
možnost vypnutí příjmu těchto zpráv.
Ing. Vrba požádal zástupce podnikatelských svazů o předání informace a představení
výhod tohoto způsobu komunikace.
Připravované spuštění přináší úskalí a ze strany ministerstva jsou komunikovány zásadní
informace o přehledu v nově zaváděných pojmech. Očekává se také velké množství
dotazů. V případě větších potíží je možné ještě vyjednání odkladu na první tři měsíce,
což ale musí provést sama právnická či fyzická podnikající osoba.
b) Žádost o pomoc
Ing. Borej požádal o pomoc při kompletaci (zjednodušení a revizi) Katalogu služeb
resortu. Ing. Vrba potvrdil, že je možné se na něj v této věci obrátit.
c) Proprietární přihlašování k službám státu
V posledních týdnech bylo aktivně řešeno ukončení proprietárního přihlašování
ke službám státu (zmiňováno nejčastěji v souvislosti s vydáváním očkovacího certifikátu).
Vzhledem k aktuální pandemické situaci není ale vhodné zatěžovat linku 1221 dalšími
dotazy. Přihlašování pouze přes identitu bude zavedeno až po další kampani šířící
povědomí o elektronické identitě, která je připravována společně s bankami.

5) Ukončení jednání
Ing. Dzurilla poděkoval přítomným za práci odvedenou v tomto roce, popřál všem
příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok a ukončil jednání.
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