Zápis č. 3/2017
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost
Datum konání: 1. března 2017, od 8:30 hodin
Místo konání: Kancelář NMV ICT JUDr. Jaroslava Strouhala
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4

Přítomní:
Člen
JUDr. Jaroslav Strouhal
Ing. Roman Vrba
Michal Šmejkal
Ing. Miloslav Marčan
Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa, LL.M
Ing. Lucie Šestáková
David Šetina
Ing. Helena Duffková

Instituce
MV
MV
MF
MPO
MPSV
ÚV
MZe
MV

Funkce
předseda
tajemník
místopředseda
v.z. místopředseda
místopředseda
v.z. místopředseda
člen
sekretariát RVIS

Program:
1. Zahájení jednání
2. Predikce projektů na rok 2017
3. Zpráva o plnění opatření ze Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy
a její opatření na zefektivnění ICT služeb
4. Návrh programu plenárního zasedání RVIS
5. Různé
6. Závěr

Sekretariát Rady vlády pro informační společnost

1. Zahájení jednání
Předseda JUDr. Strouhal přivítal účastníky jednání Předsednictva Rady vlády
pro informační společnost. Prověřil usnášeníschopnost a jednání zahájil.

2. Predikce projektů na rok 2017
Tajemník RVIS omluvil účast pana náměstka Semoráda a informoval členy o požadavku
přesunutí termínu plenárního zasedání z důvodu časové vytíženosti. Členové se dohodli
na tom, že bude požádán zástupce, který k problematice predikce projektů na rok 2017
vystoupí na plenárním zasedání. Dále byl z MMR obdržen návrh usnesení: „Nositelé
projektů v eGovernmentu zajistí předložení žádostí o dotaci do specifického cíle 3.2 IROP
podle harmonogramu zaslaného ŘO IROP“, k tomu se však RVIS nemůže zavázat,
neboť nemůže ukládat krajům a obcím úkoly či jiné povinnosti. Členové se shodli
na přeformulování usnesení. Dále tajemník připomněl, že je zde stále možnost,
kdy se prostředky alokované na oblast eGovernmentu budou muset přesunout např.
do oblasti kultury, jinak by se finance musely vracet.

3. Zpráva o plnění opatření ze Strategie rozvoje ICT služeb veřejné
správy a její opatření na zefektivnění ICT služeb
Tajemník RVIS informoval, že sekretariát RVIS oslovil všechny resorty v souvislosti
o dodání podkladů k přípravě Zprávy o plnění opatření ze strategie rozvoje ICT služeb.
Včera byly obdrženy poslední 2 podklady (z Ministerstva financí a z Ministerstva
spravedlnosti). Tabulka, která shrnuje celkový stav o plnění, byla též včera odeslána
členům Předsednictva, z těchto podkladů se bude zpracovávat výsledná zpráva.

4. Návrh programu plenárního zasedání RVIS
K programu nebyly vzneseny žádné připomínky, tajemník RVIS pouze informoval,
že i na základě oficiálního požádání Rady vlády pro informační společnost k vystoupení
tématu Národního elektronického nástroje (NEN) Ministerstvo pro místní rozvoj, nebyla
doposud obdržena zpětná vazba. Z tohoto důvodu bude MMR opět požádáno, případně
na plenárním zasedání bude vyzván člen za MMR k podání aktuálních informací
k tématu. Dále tajemník RVIS informoval, že všichni členové na plenárním zasedání
obdrží aktuální jmenovací listiny, neboť u většiny členů došlo ke změně funkce apod.
Ing. Marčan v souvislosti s programem doporučil, aby se NBÚ vyjádřilo v bodě Různém
k metodickému auditu.
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5. Různé
V tomto bodě předseda RVIS členy informoval, že 28. února 2017 obdržel dotaz
z Hospodářských novin, který se týkal EET, kolikrát byla tato problematika diskutována
na RVIS. Byl jim tak podán výčet projednání o EET na zasedáních Rady vlády
pro informační společnost.
Dále informoval, že při diskuzi s panem náměstkem Baxou a panem náměstkem Šmídem,
otevřeli téma mapu datových center a jejich stav v rámci veřejné správy. Před rokem
a půl proběhla ve spolupráci s Ministerstvem financí šetření, jehož účelem bylo ověřit,
v jakém stavu jsou resorty a jejich podřízené úřady, co se týká datových center,
viz dotazníkové šetření k datovým centrům. V rámci této diskuze došli ke zjištění,
že řada věcí, které dotazníkové šetření obsahuje, se neshoduje se skutečností.
Problematika má souvislost i s kybernetickými útoky. Navrhuje, aby byl na plenárním
zasedání RVIS zadán úkol, směřující ke vzniku jednotné mapy – stavu, v jakém režimu,
do jaké míry jsou datová centra využívána, kde jsou dislokována, jejich technická
kapacita apod. Pan náměstek Baxa doplnil, že je ČSSZ odkázala na rozhodnutí MV
ze dne 2. ledna 2004, kde některá datová centra, prostředky, výrobní a nevýrobní
systémy, jejichž nefunkčnost by měla závažné dopady na bezpečnost ekonomiky, mají
být zařazeny do tzv. studené zálohy. Studená záloha může být cokoli, např. budova
s dieselagregátem bez připojení k internetu, odkazuje na usnesení Bezpečnostní rady
státu č. 59 z 23. května 2003. Ing. Marčan odkazuje na eGovernment cloud,
kde je obdobný úkol. Členové se shodli, že provedou revize.
Ing. Marčan se v bodě Různém dotázal na funkčnost PS k revizi usnesení. Pan náměstek
Šmejkal se vyjádřil, že informace zjišťuje, činí celkovou revizi k těmto skupinám.
Pan ředitel Šetina v bodě Různé otevřel opět bod ke Strategii ICT, kde nabídl svoji pomoc
k tvorbě Koncepce ICT.

6. Závěr
Předseda uzavírá jednání s krátkou informací o stavu legislativy, která bude podrobněji
prezentována na plenárním zasedání a navrhuje termín zasedání Předsednictva na den
31. března 2017 od 9:30 hodin v budově MV.
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