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Zahájení jednání a schválení programu
Digitální zmocněnci a financování záměrů implementačních plánů programu DČ
Struktura Rada vlády pro informační společnost
Návrh zákona o právu na digitální služby - aktuální stav
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1)

Zahájení jednání a schválení programu

Předseda Rady vlády pro informační společnost (dále jen "RVIS" nebo "Rada"), Ing.
Vladimír Dzurilla, přivítal všechny přítomné a zahájené jednání prohlásil za
usnášeníschopné.
Dále v úvodu informoval o změně obsazení na pozici předsedy Výboru pro digitálně
přívětivou legislativu, kterou bude nově zastávat náměstek MV JUDr. Mlsna. Poděkoval
také Mgr. Zajíčkovi za dosavadní práci.
Ing. Dzurilla představil naplánovaný program jednání a vyvolal hlasování o jeho
schválení.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost jednomyslně
schválilo navržený program jednání.

2) Digitální zmocněnci a financování záměrů implementačních plánů
programu DČ
Ing. Dzurilla v úvodu připomenul, že usnesením Vlády ČR č. 255 byly schváleny
implementační plány programu DČ a také stanovení nové role pro každý resort, kterou
je digitální zmocněnec. Resorty byly vyzvány, aby do 15. května 2019 zhodnotily své
požadavky na financování záměrů z implementačních plánů pro rok 2019 a možnosti
uvolnění prostředků z resortních rozpočtů. Největší náklady zatím byly vyhodnoceny na
MPO a MV, dosud se ale nevyjádřily všechny resorty. Ing. Dzurilla apeloval na důležitost
poskytnutí těchto informací v co nejkratším čase. Finanční pokrytí projektů pro rok
2020 bude všemi resorty požadováno při jednání o státním rozpočtu.
Dále byl stanoven termín 31. května 2019 na navržení konkrétních osob do role
digitálního zmocněnce. Ing. Dzurilla k tomu uvedl, že se jedná o roli, nikoliv o nově
vzniklou pozici, která má blízký kontakt s vedením resortu. Digitální zmocněnec bude
pro RVIS reprezentován jediným kontaktem, ale provozně se může jednat o tým lidí.
Zmocněnec bude koordinátorem digitálních aktivit, bude odpovědný za plnění záměrů a
souvisejících projektů a bude poskytovat zpětnou vazbu pro Radu, potažmo pro Vládu
ČR. Pro zisk dalších informací odkázal Ing. Dzurilla přítomné k JUDr. Černé, která je
leaderem bodu číslo 4 IK ČR, pod který zřízení a činnost zmocněnce spadá.
Na dotaz Ing. Boreje uvedla JUDr. Černá, že vzhledem k tomu, že se jedná o nově
zřízenou roli, je konkrétní popis a jeho precizace projednávána se státními tajemníky a
se sekcí státní služby, následně se promítne v interních dokumentech resortů.
Ing. Dzurilla uvedl, že jako příklad nyní slouží např. digitální rada, kterou zřizovalo MZe
či obdobný orgán na MF.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace o Digitálních zmocněncích a současně vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace o financování záměrů implementačních plánů
DČ a požádalo o doplnění informací o financování záměrů resorty, které se dosud
nevyjádřily.
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3) Struktura Rady vlády pro informační společnost
Ing. Dzurilla informoval, že Výkonný výbor pro horizontální spolupráci se bude nově
scházet jedenkrát za měsíc z důvodu efektivní koordinace tří pilířů DČ v gesci MV, MPO a
ÚV.
Beze změn zůstává složení a četnost jednání předsednictva RVIS a plenárních zasedání
RVIS, které plní rozhodující a informativní funkci.
Propracována a formalizována byla struktura skupin pod jednotlivými pilíři DČ, ustálena
funkce výkonných výborů a upravovány či zřizovány nové pracovní skupiny v souladu se
schválenými projekty. Ing. Felix doplnil, že strategické záměry musí být řízeny ve větší
koordinaci a efektivity. Strategická iniciativa zřízená pod konkrétním cílem DČ musí mít
legislativní předpoklady, věcné předpoklady, provedenou analýzu a musí plnit úkol
plynoucí z konkrétního cíle, řízený formou výzev pro státní orgány, které budou
synchronizovány se strukturálními fondy. Konkrétní metodika je připravována.
Na dotaz doc. Petráčka uvedl Ing. Felix, že práce na přípravě vybudování eGovernment
Cloudu ČR stále aktivně probíhají, v brzké době budou spuštěny testovací DNS v
komerční části. Na státní variantě Cloudu se také pracuje, ale je zde třeba dořešit mnoho
formálních otázek včetně hybridního Cloudu, kde nastávají potíže s vertikální a
horizontální spoluprací.
Mgr. Zajíček doplnil, že v iniciativě související se zákonem o právu na digitální službu
byly zpracovány podmínky cloudových služeb, které mělo zapracovat MV do návrhu
téhož zákona. Tato komplexní úprava legislativy zatím navržena nebyla. Proto je při
stávající legislativě možné testovat pouze privátní cloudová úložiště.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace o struktuře Rady vlády pro informační
společnost.

4) Návrh zákona o právu na digitální služby - aktuální stav
Mgr. Zajíček informoval, že zákon byl předložen k projednání a již uplynula třiceti denní
lhůta pro vyjádření Vlády ČR. Ta se vyjádřila pozitivně se sadou doporučujících
připomínek. Zákon by měl být předložen k prvnímu čtení na nejbližší schůzi poslanecké
sněmovny, která proběhne do konce května 2019.
Na základě politické dohody bylo rozhodnuto, že zpracování a předložení změnového
zákona a změn zákonů souvisejících bude v gesci MV. Návrh, který je v tuto chvíli ve
vnitroresortním i meziresortním připomínkovém řízení, je dle Ing. Zajíčka dosti
rozsáhlý, využití údajů pro jednotlivé agendy bude vypuštěno z právních úprav
týkajících se této agendy a bude existovat soupis potřeb pro evidenci sdílení údajů, který
bude pravidelně aktualizován. Dle Mgr. Zajíčka zákon nereaguje na všechny oblasti,
které upravuje zákon o právu na digitální služby. Konkrétní námitky budou vzneseny v
připomínkovém řízení.
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Ing. Felix doplnil, že zákon řeší jiným způsobem problematiku sdílení údajů, včetně
podmínky, která umožní čtení údajů pouze OSS, které je budou také publikovat.
Mgr. Zajíček dále uvedl, že poslanci svolali schůzku s tvůrci návrhu zákona o právu
na digitální službu, aby prezentovali své stanovisko k připomínkám vznesených vládou
i k návrhu úpravy zákona zpracovaného Ministerstvem vnitra. Připomínky jsou dle
informací Mgr. Zajíčka očekávány i z dalších míst a požádal přítomné o důkladné
prostudování, zvážení návrhu a odeslání vlastních připomínek. Mgr. Zajíček vyjádřil také
nesouhlas se skutečností, že k projednávání návrhu nebyl přizván nikdo z Výkonného
výboru pro digitálně přívětivou legislativu.
Ing. Dzurilla uvedl, že vzhledem k nepřítomnosti pana náměstka Mlsny, se v tuto chvíli
neúčastní jednání nikdo, kdo by mohl podat konkrétnější informace z pohledu tvůrců
návrhu úpravy zákona. Všechny připomínky budou předány konkrétním zástupcům MV
a na příštím zasedání předsednictva RVIS budou k tématu předneseny aktuální
informace a odpovědi na vznesené otázky.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace o aktuálním stavu návrhu zákona o právu na
digitální služby.

5) Různé
A) Akční plán pro společnost 4.0
Akční plán, schválený usnesením vlády v září 2017, ukládal, jak uvedl Ing. Dzurilla
spolupráci resortů a následné předložení výroční zprávy k 15. květnu. Z tohoto akčního
plánu vznikly dokumenty ČDE a DES. Nyní bude provedena analýza rozdílů mezi
původním a nově vzniklými dokumenty, případné chybějící části do dokumentů DČ
doplněny a akční plán pro společnost 4.0 uzavřen. Na základě dohody bude analýza
vypracována na MPO. Ing. Dzurilla požádal o souhlas a současnou spolupráci
Mgr. Jabůrkové, která prostřednictvím SPD ČR stála u vzniku původního plánu. Ta dále
doplnila, že ČDE se bude také měnit po nástupu nově zvolené legislativní komise
a po plánované úpravě evropské legislativy.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace o Akčním plánu pro společnost 4.0 a
souhlasilo s tím, že Ministerstvo průmyslu a obchodu připraví rozdílovou analýzu
dokumentů Akční plán pro společnost 4.0 a Digitální ekonomika a společnost s
termínem do 28. června 2019.
B) Harmonogram přípravy Implementačních plánů pro rok 2020
Ing. Dzurilla uvedl, že pro žádost o schválení rozpočtu pro program DČ, bude každý rok
zpracovávána analýza dosažených cílů, hotových projektů, případných změn priorit
a dalších doplnění. Pro harmonogram přípravy implementačních plánů je třeba provést
do září či října 2019 tuto analýzu a aktualizaci záměrů, aby mohla být do konce roku
dokončena kontrola zápisů v Archirepu, v lednu zpracovány konkrétní plány pro rok
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2020, ty dále předány v únoru do meziresortního připomínkového řízení a následně
v průběhu března 2020 předloženy Vládě ČR ke schválení.
Ing. Kramaříková požádala, aby byla v rámci aktualizace zohledněna Národní strategie
umělé inteligence, která se úzce váže k programu DČ. Ing. Felix dále doplnil, že je třeba
implementační plány připravovat tak, aby bylo možné je financovat ze strukturálního
fondu EU.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost jednomyslně
souhlasilo s harmonogramem přípravy Implementačních plánů pro rok 2020.
C) Analýza stávajících usnesení Vlády ČR
Na dotaz Ing. Marčana uvedl Ing. Dzurilla, že analýza platných usnesení vlády bude
provedena, v tuto chvíli je ale prioritní již Ministerstvem pro místní rozvoj zpracovávaná
analýza všech strategických dokumentů, na kterou bude analýza usnesení navazovat.
Ing. Tax v reakci doplnil, že některé strategické dokumenty jsou již importovány
do Archirepa, kde je možné je začít porovnávat s vloženými záměry.

6) Ukončení jednání
Ing. Dzurilla poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
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