Zápis č. 22/2015
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost

Datum konání: 18. prosince 2015, 9:00– 10:30
Místo konání: Kancelář NMV ICT JUDr. Jaroslava Strouhala
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4

Přítomní:
Člen
JUDr. Jaroslav Strouhal
Ing. Miloslav Marčan
Viktor Janáček

Instituce
MV
MPO
MF

Mgr. Bc. et Bc. Robert
Baxa
Mgr. Bohdan Urban
Mgr. Lubomír Valenta
Mgr. Lucie Novotná

MPSV

Funkce
předseda
v. z. místopředseda
zástup za místopředsedu Dipl.-Ing. Miroslava
Hejnu
místopředseda

MV
MV
MV

host
Tajemník RVIS
Sekretariát RVIS

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

Zahájení jednání
Aktuální informace k licencím SAP
Shrnutí úkolů ze zasedání Rady vlády pro informační společnost
Informace k materiálům projednávaným pracovní skupinou JŘBU
Materiál týkající se koncepčního řešení provádění důchodového pojištění
Různé
Závěr

Sekretariát Rady vlády pro informační společnost

Průběh zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační společnost
dne 18. prosince 2015
1.

Zahájení jednání

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

2.

Aktuální informace k licencím SAP

Aktuální vývoj licencí SAP představil ředitel odboru Provoz ICT a uživatelská podpora
z Ministerstva financí pan Viktor Janáček. Materiál byl předložen do porady vedení
ve středu 16. 12. 2015. Hlavní problém, který spatřují, je rozdílný názor Odboru 66
veřejných zakázek a stanoviska poradce ministra pana Jůzy, který se týká výběrového
řízení, zda vyhlásit způsobem JŘBU, nebo způsobem soutěžním. Odbor veřejných
zakázek se naklání ke způsobu vyhlášení zakázky soutěží, neboť požadavky jednotlivých
rezortů budou různá. Avšak poradce Jůza upozorňuje, že v případě jiného postupu než
JŘBU, pan ministr financí poruší zákon. Ministr financí si vyžádal názor právníků
z resortu, závěry tak na dalším zasedání předsednictva přednese pan náměstek Dipl. Ing.
Miroslav Hejna z Ministerstva financí, který bude mít na toto téma schůzku s ministrem
financí 23. 12. 2015.
Diskuze nad tématem: Předseda RVIS, JUDr. Jaroslav Strouhal zdůraznil problém s časem.
Doufal, že tento centralizovaný nákup za státní správu vyřeší Ministerstvo financí
„po vzoru Ministerstva vnitra alias produktů Microsoft“. Nyní s nadsázkou řečeno
většině rezortů expirují smlouvy. Pan náměstek Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa z MPSV
dodal, že se také nechce dostat do problémů, MPSV končí smlouva koncem roku. Pan
ředitel Janáček informoval, že záležitostí se stále zabývají, došlo k vysvětlení nejen
časové tísně, ale i možnému „úniku“ peněz, neboť celková suma je značná. Předseda
RVIS, JUDr. Strouhal položil řečnickou otázku, co by se stalo, kdyby se šlo cestou
soutěžního dialogu, jednalo by se o minimálně roční záležitost. Pan ředitel Janáček se
v závěru jednání k tématu dotázal, zda je JUDr. Strouhal nakloněn k režimu JŘBU, že je to
pro něj cenná informace. Předseda RVIS reagoval, že zmíněnou poznámkou chtěl pouze
poukázat na časovou tíseň, že odpovědnost je na straně Ministerstva financí. Pan ředitel
Janáček odvětil, že vše směruje k režimu JŘBU, neboť jediným možným poskytovatelem
je SAP. Předseda RVIS poznamenal, že i v případě JŘBU se bude jednat o poměrně
dlouhou dobu vzhledem k procesování tohoto režimu. Navrhl ministerstvu financí
zpracovat návrh dalšího postupu.
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Usnesení: Předsednictvo RVIS souhlasilo s návrhem, že Ministerstvo financí bude
všechny zainteresované resorty, resp. ty, kteří byly zapojeni do usnesení vlády
z loňského roku o stavu přípravy a realizace veřejné zakázky na podporu a nákup
produktů SAP informovat o způsobu zadání veřejné zakázky, s jasnou deklarací
do budoucna.
Vsuvka: Zápisy z předsednictva RVIS
Členové RVIS se dotazovali na zápisy z předsednictva RVIS. Mgr. Lucie Novotná odkázala
na portál Sharepoint, kde jsou zápisy již přes tři měsíce zveřejněny k připomínkám,
a i přes avizace se dosud nikdo nevyjádřil. Tajemník RVIS, Mgr. Lubomír Valenta dodal,
že zápisy mají být také zveřejněny na webu RVIS, též podotknul, že od počátku příštího
roku chce zefektivnit využívání portálu Sharepointu. Ing. Marčan z Ministerstva
průmyslu a obchodu navrhl avizační email v případě vložení nového dokumentu
do portálu. Mgr. Novotná reagovala, že je nutné se též minimálně 1x do portálu
Sharepoint přihlásit.

3.

Shrnutí úkolů ze zasedání Rady vlády pro informační společnost

Tajemník RVIS, Mgr. Lubomír Valenta shrnul úkoly z plenárního zasedání Rady vlády
pro informační společnost ze dne 11. prosince 2015:
1) Zpráva o činnosti RVIS do konce roku 2015 - zpráva byla odsouhlasena
na zasedání RVIS, nyní připravena k podpisu panu náměstkovi pro úsek ICT
a poté panu ministrovi vnitra.
2) Problematika TCO - Ing. Kuchař, ředitel OHA MVČR, dle posledního požadavku
RVIS rozeslal materiál týkající se metodiky TCO v pondělí 14. prosince 2015 všem
členům RVIS s 5 denní lhůtou na připomínky. Dosud byly obdrženy připomínky
z 2 míst od pana plukovníka Osvalda z policejního prezidia a od pana Ondřeje
Malého z Českého telekomunikačního úřadu. Zaslaný materiál včetně připomínek
členové P RVIS obdrželi. Tyto materiály budou dnes tajemníkem RVIS
distribuovány k zapracování panu řediteli OHA. Ing. Marčan z Ministerstva
průmyslu a obchodu materiál komentoval, že se jedná o příliš komplikovanou
metodiku na to, že má predikovat náročnost na čas, dny atd., proto by požadoval
zjednodušení.
3) Zpracování materiálu k odměňování zaměstnanců ve veřejné správě v oblasti ICT
je úkolem pro Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra
a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Toto téma bude více debatováno na
dalších zasedání P RVIS a na jednání plenárního zasedání RVIS, které se odehraje
11. března 2016.
4) Zápis z plenárního zasedání RVIS ze dne 9. října 2015 - zápis byl rozeslán
k hlasování. Původně byl záměr odhlasovat zápis na plenárním zasedání RVIS dne
11. prosince 2015, která se však v průběhu jednání stala neusnášeníschopnou,
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proto k odhlasování po domluvě zasláno elektronicky per rollam do 21. prosince
2015.

4.
Informace k materiálům projednávaným pracovní skupinou
JŘBU
Vzhledem k nevyjádření se členů P RVIS per rollam (respektive nízkému počtu)
k návrhům zakázkám formou JŘBU, bylo požádáno hlasování P RVIS přímo na místě,
podklady a informace členové obdrželi včas k prostudování. První zakázka předložena
Ministerstvem dopravy, Ředitelství silnic a dálnic, která byla projednávána 2 x JŘBU
s negativním stanoviskem, kdy nepovažuje cenu uvedenou v místě a čase obvyklou,
nýbrž je cena vysoká. Členové P RVIS odhlasovali nedoporučující stanovisko JŘBU k této
zakázce. Druhá zakázka taktéž předložena Ministerstvem dopravy, Ředitelství silnic
a dálnic, tato zakázka odsouhlasena (doporučující stanovisko JŘBU), třetí materiál byl
předložen Ministerstvem vnitra, Policejní prezidium – doporučující stanovisko JŘBU,
členové P RVIS téže odhlasovali, poslední zakázka Ministerstva obrany stanovisko JŘBU
odsouhlaseno.

5.
Materiál týkající se koncepčního řešení provádění důchodového
pojištění
Materiál byl zpracován Českou správou sociálního zabezpečení, vznikl na základě
porady s poradcem pana premiéra, panem Špidlou, v dalším jednání toto požadoval
i pan premiér. Informační systém pro výplatu důchodových dávek je jednou z fyzických
aplikací českého státu, na základě které běží převážná část rozpočtu ČR, tato aplikace
je poměrně stará a programátoři, kteří tento jazyk ovládají, odchází do důchodu.
Na tomto koncepčním materiálu se pracuje více jak rok, na poslední straně
předloženého materiálu je i časový harmonogram jednotlivých etap tohoto projektu.
Cílem je tento systém „nasadit“ v roce 2018. Od roku 2014 probíhá analýza stávajících
struktur, zadávací dokumentace by měla být hotová počátkem první půle příštího roku
s tím, že v druhé půli roku by začala probíhat veřejná soutěž. Na základě předchozí
zkušenosti podle agendových informačních systémů, které ministerstvo soutěží vyplývá,
že po zahájení řízení je zhruba rok, než se podaří dosoutěžit. Hlavním kritériem bude
ekonomická výhodnost, ale také zároveň architektura. Tento materiál má být předložen
vládě pro informaci, proto je nutné, aby RVIS na základě své strategické role v oblasti IT
zaujala stanovisko k předloženému materiálu, aby byl schválen záměr postupu realizace.
Diskuze k tématu: Ing. Miroslav Marčan z MPO se dotázal na formulaci uvedenou
v předloženém materiálu ohledně variant technologických řešení. Pan náměstek Mgr. Bc.
et. Bc. Robert Baxa objasnil tento pojem tak, že variantou technologického řešení byl
myšlen fakt, že MPSV bude schopno systém provozovat samo. Pan Marčan doporučil
vysvětlení těchto pojmů více rozvést. Pan náměstek informoval, že dnes materiál
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rozešlou elektronicky datovou zprávou. Do 31. 12. 2015 je stanoven termín k zaslání
připomínek a 8. 1. 2016 by měl materiál být způsobilý k hlasování.
Usnesení: k materiálu předloženého panem náměstkem Mgr. Bc. et. Bc. Robertem Baxou
z MPSV směřující k vypsání nadlimitní zakázky týkající se provozu důchodového
systému v ČR s žádostí o posouzení ze strany předsednictva RVIS koncepce této budoucí
veřejné zakázky, se Předsednictvo RVIS vyjádří do 8. ledna 2016.

6.

Různé

Do bodu různé byla zařazena informace k Pracovnímu výboru pro Národní koordinaci
rozvoje sítí nové generace. Byl distribuován upravený statut k připomínkám.
Připomínky obdrženy od pana náměstka Novotného z MPO a od pana Marčana z MPO.
Upravený materiál - Statut bude distribuován s žádostí o schválení. Předseda RVIS, JUDr.
Jaroslav Strouhal vyslovil vůli, aby pracovní výbor byl zřízen co nejdříve.

7. Závěr
Termín příštího zasedání byl stanoven na 8. ledna 2016 od 8.30 hodin.
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