Zápis č. 21/2015
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost

Datum konání: 4. prosince 2015, 8:30– 10:00
Místo konání: Kancelář NMV ICT JUDr. Jaroslava Strouhala
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4

Přítomní:
Člen
JUDr. Jaroslav Strouhal
Mgr. Bohdan Urban
Dipl. Ing. Miroslav Hejna
JUDr. Jan Blecha
Mgr. Bc. Et Bc. Robert
Baxa
David Šetina
Mgr. Lubomír Valenta
Mgr. Lucie Novotná

Instituce
MV
MV
MF
MMR
MPSV

Funkce
předseda
tajemník RVIS
místopředseda

MZe
MV
MV

člen
Tajemník
Sekretariát RVIS

místopředseda

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení jednání
Horizontální spolupráce
Pracovní výbor RVIS pro národní koordinaci rozvoje sítí nových generací
Informace k materiálům projednávaným PS pro JŘBU
Finální program zasedání RVIS – požadavky na součinnost
Různé
Závěr
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Průběh zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační společnost
dne 4. prosince 2015

1.

Zahájení jednání

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

2.

Horizontální spolupráce

Mgr. Bohdan Urban informoval předsednictvo, že proběhlo jednání se zástupci
Ministerstva pro místní rozvoj a v návaznosti na něj bylo mírně poupraveno usnesení
vlády. Usnesení vlády bylo nasdíleno s panem doktorem Svobodou, který
se na horizontální spolupráci podílí. Na žádost MRR byl v usnesení upraven úkol
předložit metodiku zadávání veřejných zakázek, případný vzor smlouvy o spolupráci
do dvou měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona. Zároveň je tam úkol pro všechny
ostatní OVM postupovat v souladu se Strategickým rámcem. Zároveň shrnul reakci MMR
na dopis, který jsme zaslali týkající se společného stanoviska pana náměstka Blechy
a pana náměstka Semoráda. Jediným vodítkem v této oblasti je rozhodnutí soudního
dvora, tzn., že nemůže jít o pouhou delegaci úkolů, musí být definovaný a musí být
ve veřejném zájmu. Za tímto účelem se musí řádně koordinovat vertikálním
i horizontální spolupráce na základě „in-house“. Realizace společného úkolu musí být
v souladu s 3R principy včetně zpracování analýzy ekonomické výhodnosti. Současně by
při aplikaci horizontální a vertikální spolupráce měly být reflektovány zkušenosti ŘO
z minulého programového období. Předseda RVIS se dotázal na chronologii dalšího
postupu. Mgr. Urban informoval, že bude vyčkáno, jak doktor Svoboda připomínky
vypořádá a poté to s největší pravděpodobností bude předloženo do meziresortu. Pan
náměstek Baxa se dotázal, jak bude postup řešen v mezidobí účinnosti zákona. Pan
náměstek Blecha odpověděl, že bude vypracována metodika do dvou měsíců
od účinnosti zákona, ale zároveň bude další postup projednávat s ÚOHS a bude
naformulován dotaz na Komisi. Předseda RVIS se dotázal, kdo naformuluje tento dotaz?
Pan náměstek Blecha odpověděl, že pravděpodobně ÚOHS, nebo ve spolupráci ÚOHS
a nějaké advokátní kanceláře. Pan náměstek Hejna dále informoval, že horizontální spolupráce bylo na MF hojně diskutováno a byly navrženy čtyři modely. V rámci setkání byl
diskutován rozpor zákona kybernetické bezpečnosti se zákonem o veřejných zakázkách.
Jedná se o rozpor MMR a NBÚ, kde zákon v jednom místě říká, že za určitých podmínek
se na toto nevztahuje hospodářská soutěž a dotázal se pana Blechy, zda je pravda,
že toto bylo rozporováno a bude to vyřešeno v novém zákoně vyřešeno? Pan
se náměstek Blecha odpověděl, že na tento rozpor nezná přesnou odpovědět. Pan
náměstek Hejna požádal pana náměstka Blechu, aby mu tuto informaci sdělil s tím, že
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dodá informace, které z jednání na MF vzešly. Dále pan náměstek Blecha informoval, že
zásadní rozpory měly v tomto případě s tajnými službami, které chtěli výjimku de facto
na všechno, neboť nemohou vše zadávat v otevřeném výběrovém řízení, neboť fungují
v utajeném režimu. Pan náměstek RVIS požádal oba náměstky, aby m posléze podali konečné vyjádření, popř. toto vyjádření distribuovali na předsednictvo.

3. Pracovní výbor RVIS pro národní koordinaci rozvoje sítí nových
generací
Pan předseda RVIS informoval předsednictvo, že stále RVIS nedisponuje vyjádřením
pana místopředsedy Bělobrádka k vymezení kompetencí Rady vlády pro konkurenceschopnost a příslušné pracovní skupiny versus tento pracovní výbor.

4.
Mimořádná zpráva pro předsedu vlády o činnosti RVIS v roce
2015
Tajemník RVIS informoval o tom, že úkol předložení stručné mimořádné zprávy
předsedovi vlády vznikl na jednání vlády 2. listopadu 2015. Zpráva stručně informuje
o výsledcích RVIS po dobu své funkce, stručně popisuje organizační strukturu a předkládá výhled činnosti v roce 2016. Předseda RVIS dále doplnil, že RVIS bude ke konci roku
2016 vládě předkládat mimořádnou výroční zprávu, která bude předmětem hlasování
na plenárním zasedání RVIS. Zároveň RVIOS obdržel žádost ředitelky sekce kabinetu
předsedy vlády, žádost o souhrnnou zprávu o činnosti PS JŘBU.

5.
Informace k materiálům projednávaným pracovní skupinou pro
JŘBU
Slovo bylo předáno Mgr. Novotné, která podala informaci, že právě probíhá hlasování
o sedmi veřejných zakázkách. Jedná se o zakázky předložené 1) Českou poštou,
odštěpným závodem ICT služby: Zabezpečení provozuschopnosti; 2) Českým
statistickým úřadem: Zajištění správy a rozvoje informačního systému Základní registr
osob – ROS – přechodné období; 3) Ministerstvo zahraničních věcí: Podpora a rozvoj
konzulárních systémů ePasy MZV a EVC2 MZV v letech 2016 – 2019; 4) Ministerstvo
obrany: Technická podpora provozu ŠIS – Aplikační programové vybavení;
5) Ministerstvo životního prostředí: Rozvoj ISPOP v letech 2016 – 2020; 6) Ministerstvo
životního prostředí: Rozvoj EnviHELP v letech 2016 – 2020; 7) Ministerstvo dopravy:
Poskytování služeb spojených s provozem 2 mýtných úseků (R0613) na rychlostní
silnici R6. Současně bude dnes rozesláno mimořádné hlasování per rollam o zakázce
resortu Ministerstva dopravy s názvem Úprava softwaru elektronického systému výkonového zpoplatnění v souvislosti s novelizací zákona č. 13/1997 Sb.
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6. Finální požadavky na Rady vlády pro informační společnost:
požadavky na součinnost
Tajemník RVIS doplnil informace o chystaném plenárním zasedání RVIS doplnil
informace o přednášejících na plenárním zasedání RVIS. Na jednání RVIS vystoupí Ing.
Ladin (Ministerstvo spravedlnosti) se strategií eJustice. Další informace, která
bude zařazen do bodu Různé je přednáška pana Piffla o eIDAS. Posledním bodem
je žádost prvního náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti
o seznámení se a případné doporučení variantního řešení budoucího provozu
informačního systému datových schránek. Předložená žádost obsahuje analýzu, která
blíže specifikuje všechny varianty řešení, přičemž pracovní skupina doporučila jednu
konkrétní variantu. Pan náměstek Nováček RVIS žádá o souhlasné či nesouhlasné
stanovisko. Dále budou varianty řešení předloženy na vládu, kde se definitivně
rozhodne, které bude vybrána.

7. Různé
a) Řešení provádění důchodového pojištění. V bodu Různé pan náměstek Baxa
informoval, že na příštím jednání Předsednictva RVIS předloží k projednání materiál týkající se koncepčního řešení provádění důchodového pojištění.
b) Licence SAP. Předseda RVIS se dále dotázal na aktuální situaci s licencemi SAP.
Pan náměstek Hejna odpověděl, že veškeré materiály jsou připravené a pouze se
čeká na vyjádření oddělení veřejných zakázek, jakým způsobem se bude dál postupovat – zda proběhne JŘBU nebo otevřené výběrové řízení. Toto rozhodnutí
bude předmětem jednání na MF příští týden. Pan náměstek Hejna byl předsednictvem RVIS požádán o podání aktuálních informací na příštím jednání předsednictva. Pan náměstek Baxa doplnil, že se jedná o dvě zakázky, které má řešit MF.
První je v podstatě snížení nákladů a druhá úroveň je řešení centrálního nákupu
licencí SAPu. MPSV má jako ministerstvo problém s obojím, neboť v polovině loňského roku musel resort zadat zakázku malého rozsahu, aby si pokrylo vlastí potřebu. Dále se mění na ministerstvu a úřadu práce personálně mzdový systém
a tím pádem není možnost jak si licence jinak nakoupit. Pan náměstek Hejna informoval, že SAP má asi 5 tisíc licencí, které by měl být ochoten převést. Pan
náměstek Baxa v rámci diskuze oponoval, neboť dle uskutečněných jednání
se SAPem existují různé typy licencí, různé verze SAPu tzn., že přechod licencí
mezi resorty není zcela jednoduché. Proběhla diskuze nad licencemi SAP
a poskytovanými informacemi ze strany SAP, neboť některé resorty mají informaci, že převoditelnost je možná, jiným, že není. Z této diskuze vznikl úkol
pro pana náměstka Hejnu podat do příštího úterý oficiální vyjádření (oznámení)
o tom jakým způsobem bude zadáno výběrové řízení (do 8. prosince 2015).
c) Usnesení vlády č. 246: Předseda RVIS se dotázal zástupce MMR na aktuální stav
usnesení č. 246. Pan náměstek Blecha informoval o záměru MMR o zřízení Rady,
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která by řešila všechny zakázky JŘBU mimo ICT zakázek. V současné
době je tento návrh připomínkován.
d) Zásady schvalování projektů: Pan ředitel Šetina se dotázal, jak bude vypadat
schvalovací proces ICT zakázek od 1. 1. 2016. Jak je útvar Hlavního architekta
připraven na tyto povinnosti a zda bude termíny dodržovat. Předseda RVIS navrhl přizvat zástupce útvaru Hlavního architekta a současně byly členové předsednictva požádáni o naformulování dotazů, které na plenárním zasedání RVIS ředitel útvaru zodpoví.
e) Zápisy na SharePoint: Tajemník RVIS upozornil členy Předsednictva na zápisy
k připomínkování, které tam jsou publikovány.

8. Závěr
Předseda RVIS poděkoval členům za účast a stanovil termín dalšího zasedání Předsednictva RVIS na 18. prosince 2016.
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