Zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační
společnost
Termín zasedání: 7. srpna 2020 od 9:30 hod.
Místo konání: Ministerstvo vnitra ČR, náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4,
velká zasedací místnost 1.04, 1. patro,
či formou videokonference přes aplikaci Webex
Přítomní:
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Ing. Vladimír Dzurilla
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
JUDr. Jaroslav Strouhal
Ing. Roman Vrba
Mgr. Jan Míča
Mgr. Radoslav Bulíř
Mgr. Jana Nováková
Ing. Jan Koudelka
Ing. Zdeněk Spousta
Ing. Jaroslav Šmíd
Ing. Ondřej Felix, CSc.
Mgr. Václav Koubek
Ing. Jiří Borej
Ing. Blanka Cupáková
Ing. Jan Landa
Kateřina Dolejšová
Ing. Martin Plachý
Mgr. Milena Jabůrková
Ing. Václav Jelen
Přítomní bez práva hlasovat
Bc. Daniel Všetečka, MSc.
Ing. Pavel Hrabě
Ing. Marek Pur
Ing. Martin Tax
Zdeněk Šindelář
RNDr. Igor Čermák
Ing. Tomáš Kučera
Martin Horváth
Matěj Stehlík
Barbora Kramešová
Věra Puškorová
Ing. Jolana Pastyříková
Zdeňka Ráczová
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oddělení Rady vlády pro informační společnost

Program jednání:

1. Zahájení jednání a schválení programu
2. Digitální Česko
3. Katalog služeb
4. Odesílání hromadných datových zpráv
5. Harmonizace informačních koncepcí s IK ČR
6. Metodický pokyn k řízení záměrů (projektů) IT/ICT
7. eGovernment cloud – aktuální stav
8. Různé
9. Ukončení jednání
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1)

Zahájení jednání a schválení programu

Předseda Rady vlády pro informační společnost (dále jen „RVIS“ nebo „Rada“) zahájil
jednání a přivítal všechny přítomné.
Vzhledem k účasti 20 členů s právem hlasovat, prohlásil jednání za usnášeníschopné
a představil program zasedání.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost jednomyslně
schválilo navržený program zasedání.

2) Digitální Česko
Ing. Dzurilla informoval Radu o tom, že Implementační plány programu Digitální Česko
na rok 2021 byly schváleny Vládou ČR dne 15. června 2020 usnesením č. 644/2020. Spolu
s Implementačními plány došlo též ke schválení změn cílů v klíčových dokumentech pilířů
Informační koncepce ČR (dále jen „IK ČR“) a Česko v digitální Evropě (dále jen „ČDE“).
Předseda RVIS poděkoval všem, kteří se přípravy zúčastnili, neboť rozpis záměrů
kvalitativně předčil loňské materiály. Upozornil také, že v příštím roce se bude podoba
Implementačních plánů značně podřizovat Katalogu služeb a zákonu o právu na digitální
služby.
V nejbližší době, pravděpodobně 11. srpna 2020, bude zahájeno dohadovací jednání
k financování prioritních záměrů programu Digitální Česko pro rok 2021, které jsou
vyčísleny v souhrnném rozsahu 2 472, 9 mil. Kč. Žádosti o finance bude předkládat každý
resort zvlášť pro projekty, pro něž je gestorem. Projekty musí být současně uvedeny
i v Katalogu služeb. Na závěr, v průběhu září 2020, proběhne souhrnné jednání
s ministryní financí.
Souběžně probíhají jednání ve spolupráci s Národní ekonomickou radou vlády (dále jen
„NERV“) o zařazení a přípravě projektů v rámci financování z evropských dotačních
fondů. V rámci DČ bude možné využít financování pro projekty, které se týkají digitalizace,
transformace či robotizace, tedy témat spadajících do celkové konkurenceschopnosti
v EU. Konkrétní parametry nejsou dosud známy, ale spolufinancování by zpočátku mělo
být ve výši 10 % nákladů, po naplnění jednotlivých KPI mohou být projekty z dotací
dofinancované. O peníze by mělo být možné požádat i pro projekty v běhu s průběžným
vyhodnocováním. Ze strany NERV jsou resorty postupně oslovovány a další jednání za DČ
proběhne 10. srpna 2020. Do října 2020 má být připravena první část obsahující výčet
projektů, které budou do konce roku předány Evropské komisi. Ta rozhodne v dubnu
2021. Podrobnější informace budou členům Rady předány na příštím jednání.
Ing. Pur doplnil Ing. Dzurillu informací, že pro pilíř Digitální ekonomiku a společnost (dále
jen „DES“) bylo schváleno financování ve výši 664 mil. Kč, pro IK ČR 1,8 mld. Kč, z toho
490 mil. Kč na projekty schválené v minulých Implementačních plánech, zbytek financí
pokrývá ČDE. Aktuálně probíhá aktivní komunikace řízení DČ s jednotlivými resorty
ohledně prioritních projektů, tak aby byly zařazeny do rozpočtů.
Dále Ing. Pur informoval o Kompetenčním centru pro spolupráci MV a NAKIT. Centrum
může být resortům nápomocno při vytváření informačních koncepcí, zejména
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v architektonické části, při přípravě Katalogu služeb, při řízení změnových záměrů
v rámci DČ, případně při controllingu a benchmarkingu. Rozsah služeb bude
s přibývajícím personálním zajištěním rozšiřován.
Připravena je i informační podpora pro UV č. 86/2020, která ukládá povinnost poskytnout
na vládu informace o připravovaných výdajích v oblasti informačních technologií. V rámci
Katalogu DČ je připravený formulář sbírající data v potřebné podobě z konkrétního
projektu, který dále provede export do formátu pdf a připraví editovatelný formulář pro
důvodovou zprávu a průvodní dopis. Funkční bude i ruční nastavení workflow pro
případy schvalování projektů podřízených organizací. Formulář bude k dispozici
do konce srpna 2020.
V testovacím režimu je připravena nová verze aplikace Programového prohlášení vlády.
Plánované spuštění je 25. září 2020. Během příštího týdne budou rozeslány informace
o školeních, která v případě příznivého epidemiologického stavu budou probíhat
prezenčně, ale připraveno bude i instruktážní video. Ing. Dzurilla doplnil, že aplikace
vyhodnocuje plnění Programového prohlášení vlády, spolupráce probíhá primárně
s kancelářemi jednotlivých ministrů a ministryň, ale proškoleny mohou být i osoby, které
se aktivně účastní programu DČ, aby byly schopny poskytnout rychlou podporu, kterou
v plném rozsahu zajišťuje kancelář DČ. Kontaktní osobou pro více informací je Mgr. Lucie
Vaníčková.
JUDr. PhDr. Mlsna informoval o projednávání prováděcích zákonů k zákonu o právu
na digitální služby (pracovně nazývány „DEPO“), které mají číslo sněmovního tisku 756.
Na počátku léta proběhla jednání na Výboru pro veřejnou správu, který je gesčním
výborem, a na Výboru pro eGovernment. Oba výbory přerušily projednávání
s požadavkem přípravy komplexního pozměňovacího návrhu, jenž bude do sněmovny
dodán do 25. srpna 2020. Dne 6. 8. 2020 proběhlo jednání na MV za účasti zástupců
jednotlivých politických stran, předsedy RVIS, zástupců NÚKIB a dalších subjektů
k zapracování pozměňovacích návrhů do jednoho textu. Na přednesených návrzích
panovala jednoznačná shoda. Zásadní změnou je novela zákona o archivnictví a spisové
službě, kde se zavede povinné atestování spisových služeb u všech veřejnoprávních
původců. Atestaci bude provádět buďto státem zřízený, nebo některý z již zavedených
státních podniků, tak aby na atestaci nemohli mít vliv samotní provozovatelé spisových
služeb. Pro ministerstva a ústřední státní správu bude mezním termínem pro provedení
atestací konec roku 2023, pro všechny veřejnoprávní původce poté bude uložena
povinnost vedení atestované elektronické spisové služby, a to od roku 2025. Požadavek
reflektuje usnesení Rady vlády pro veřejnou správu i návrhy jednotlivých poslanců
a je důsledkem neuspokojivého stavu spisových služeb v ČR. Další podstatnou změnou
se značnou politickou podporou je to, že od 1. července 2021 budou ze zákona zřízeny
datové schránky pro všechny, kteří použijí elektronickou identifikaci. Ministerstvo vnitra
je technicky připraveno automatické zřizování zajistit. Dále se upravují některé technické
záležitosti týkající se pravidel ověřování podpisů advokátů či systémů vzdělávání ve státní
službě a jeho digitálního vedení apod. Do praxe budou zavedena pravidla pro cloud
computing, která byla vydefinována na MV a NÚKIB, který bude mít také klíčové postavení
při přípravě prováděcích předpisů.
Mgr. Bulíř se dotázal, zda povinné atestaci bude podléhat produkt či konkrétní úřad. JUDr.
PhDr. Mlsna uvedl, že atestován bude samotný produkt, a to pravidelně s dvouletou
platností tak, aby odpovídal zákonným požadavkům i požadavkům národního standardu.
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Mgr. Míča shrnul zásadní dění na evropské úrovni, které zasahuje do pilíře ČDE. V červnu
byla zveřejněna nová verze indexu digitální ekonomiky a společnosti, kde se ČR umístila
na 17. místě, což odpovídá průměru v EU. Na základě žádosti několika členských států
nyní probíhá revize metodologie tvorby tohoto indexu. Dne 25. září 2020 proběhne
technický seminář Evropské komise, kam budou nominováni i experti za Českou
republiku, aby došlo k vyhovujícímu posunu identifikátorů.
V červenci se Evropská rada shodla na nové podobě digitálních investic v novém
víceletém finančním rámci, kde došlo k ponížení komunitárních programů, program
Digitální Evropa tedy nebude v rozsahu 9 mld. €, ale 6,8 mld. €. Pro nástroj pro
propojování Evropy, tzv. CEF a jeho digitální větev zabývající se rozvojem ICT
je alokováno 1,8 mld. €.
V rámci umělé inteligence bude do konce roku probíhat revize koordinovaného plánu EU,
které se bude týkat i již dříve zmíněné regulace. Zástupci ČR jsou ve spojení s inspektory
z komerční sféry.
V únoru 2020 byla vydána evropská datová strategie, s níž souvisí evropská cloudová
federace, která je velkou prioritou současně předsedajícího Německa, neboť se dotýká
německo-francouzského projektu Gaia Fix. V září a říjnu 2020 se budou moci členské státy
připojit k evropské deklaraci k této oblasti. Téma je aktivně sledováno Úřadem vlády,
Ministerstvem práce a obchodu a Svazem průmyslu a dopravy. Dále probíhá příprava
právního rámce pro správu dat, tzv. datových prostorů, ohledně nichž ÚV aktivně
komunikuje s MV, ÚOOÚ a MŠMT. Koncem září 2020 by měl být připraven první návrh
právního rámce.
Ing. Hrabě se dotázal, zda se výše zmíněný projekt Gaia Fix týká cloudu pro komerční svět,
či má i odnož pro veřejnoprávní cloud, což by vyžadovalo spolupráci Ministerstva vnitra
a NÚKIB. Mgr. Míča v reakci uvedl, že to doposud není úplně jasné, ale pravděpodobně
bude cílit na obě sféry. Zástupci MV a NÚKIB jsou již konzultacím přítomni a připravili
i svá stanoviska.
Velkým úkolem bude dle Mgr. Míči v nejbližší době příprava Digital Services Act, v rámci
něhož se bude revidovat 20 let stará eCommerce Directed, konkrétně v rolích platforem
a celkového chování na internetu. Do 8. září 2020 probíhá veřejná konzultace Evropské
komise, jíž se bude účastnit ÚV a MPO.
Bc. Všetečka navázal na informace Mgr. Míči popisem podrobnějších činností v oblasti
Digital Services Act. kde jsou kromě konzultací pořádány i semináře k získání
rozsáhlejších podkladů k české pozici k problematice.
Probíhají práce na novelizaci zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační
společnosti, která se nachází v meziresortním připomínkovém řízení.
Společně s ÚV pracuje MPO na implementaci či propisu nového programu Digitální
Evropa do českého prostředí. Za MPO je především nutné vybudovat síť evropských
digitálních inovačních hubů, které by měly být financovány z programu a za tímto účelem
je připravován nominační proces kandidátů, který bude hotový do listopadu 2020. Tato
centra, jejichž účelem je pomáhat malým a středním podnikům i vybraným entitám státní
správy v digitální transformaci, by měla začít v ČR postupně fungovat v následujících
letech.
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MPO je dále před uzavřením rozhodnutí o poskytnutí dotace na program Umělé
inteligence, který byl financován z prostředků na tento rok. Dojde-li ke konečnému
schválení, bude Rada informována o celém programu důkladněji.
Pokračují také aktivity na Single Digital Gateway, o němž bude RVIS informován
podrobněji na příštím zasedání prostřednictvím pana Bednáře. Aktualitou je, že se část
financí po vzájemné dohodě využívá na informační systémy na ošetřovné a nájemné
související s epidemií Covid-19. Ing. Dzurilla doplnil, že se MPO účastnilo mnoha projektů
souvisejících s epidemií, které byly nejen na podporu businessu. Nejvýznamnějším z nich
byl pravděpodobně Enter Crisis na podporu start-upů.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo jednomyslně
na vědomí podané informace o programu Digitální Česko.

3) Katalog služeb
Ing. Vrba informoval o procesních záležitostech souvisejících s Katalogem služeb.
K technickým otázkám probíhají pravidelné semináře jednou za měsíc, přičemž průměrná
návštěvnost činí přes 80 osob. Katalog je nyní nasazen na RPP a může začít fungovat pro
jednotlivé ohlašovatele agend. Rozeslány už byly i příslušné šablony.
Následovat bude fáze, která ale není zákonem definovaná, a to předložení na Vládu ČR
a jejího rozhodnutí o agendách, jež budou v daném roce digitalizovány. Ing. Vrba nabídl
variantu, kdy materiál podá na vládu za všechny resorty Ministerstvo vnitra, aby nebylo
nutné provádět exporty jednotlivě. Vzhledem k nutnému meziresortnímu
připomínkovému řízení, by měl být materiál schválen Radou v listopadu 2020.
Jednat se bude také o dočasném uzamčení, aby se materiál během schvalovacího procesu
neměnil. Technicky byly odděleny možnosti ohlášení agendy a možnosti změny
parametru, co digitalizovat. Řeší se také možnosti externích exportů, u nichž ale hrozí
nebezpečí chybovosti.
Ing. Dzurilla upozornil na nutnost naplnění termínu, neboť tato povinnost je uložena
zákonem a bude klíčovým podkladem pro přípravu záměrů DČ.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo jednomyslně
na vědomí podané informace o Katalogu služeb.

4) Hromadné rozesílání datových zpráv
Ing. Vrba uvedl, že vzhledem k proběhlému pandemickému stavu, byl vznesen požadavek
na úpravu komunikačního kanálu, který zajistí možnost rychlejší komunikace např.
s firmami. Na základě toho byl připraven projekt hromadného rozesílání datových zpráv,
které budou moci využívat OVM.
Na PVS byl připraven nový formulář, k němuž je možné se dostat přes patřičný mezikrok,
který zabrání zneužití či selhání služby. Ve formuláři jsou na výběr skupiny příjemců, jako
např. skupina všech advokátů, auditorů či fyzických osob. Možný je samozřejmě také
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výběr všech subjektů s datovou schránkou, který zajistí okamžité odeslání více než
jednoho milionu zpráv. Součástí postupu je také možnost zveřejnění zásadní informace
na PVS.
Tajemník RVIS požádal přítomné o poskytnutí informace o nové funkcionalitě celým
resortům a jejich vedení.
Mgr. Bulíř se dotázal, zda jsou mezi skupinami příjemců kupříkladu všechny obce. Ing.
Vrba uvedl, že jsou a v případě, kdy by byl zájem o jiné skupiny, mohou být přidány.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo jednomyslně
na vědomí podané informace o Katalogu služeb.

5) Harmonizace informačních koncepcí s IK ČR
Ing. Hrabě navázal na informace, které prezentoval na minulém jednání RVIS a které měly
poskytnout podporu úřadům, které harmonizaci resortní informační koncepce dosud
nedokončily. Poděkoval všem, kteří již zahájili práce a případně kontaktovali odbor
hlavního architekta se žádostí o pomoc. V této chvíli zbývá cca jeden měsíc na práci a jeden
měsíc na následné schvalování.
Nově by se mělo v resortních informačních koncepcích projevit, že 15. června 2020
schválila Vláda ČR klíčové dokumenty DČ a struktura IK ČR se tímto změnila. Nové vzory
již změnu zahrnují.
Ing. Hrabě zrekapituloval, že v dubnu OHA spolupracoval se sedmi subjekty, nyní jich
je osmnáct, přičemž některé z nich již mají hotovo. Koncepce Ministerstva práce
a obchodu a Ministerstva financí je možné shlédnout, v nejbližších dnech budou
zveřejněny na webu.
Ing. Hrabě připomněl, že resortní informační koncepce je materiál, který má sloužit úřadu,
aby bylo možné uchopit proces digitální transformace v souladu s chystaným Katalogem
digitálních služeb ven pro klienty i dovnitř úřadu, aby došlo ke správnému pojmenování
jednotlivých záměrů, které následně skončí v evidenci DČ. Koncepce tedy neslouží ryze IT
oblasti, nýbrž pro digitální transformaci pro celý úřad.
Obsahem by měl být důvod změny chování úřadu směrem k digitální transformaci a jak
se to promítne do IT projektů, tedy zodpovídá na otázky „Co chceme stavět?“ a „Jak
zlepšíme řízení IT?“.
Na základě vyhlášky č. 529/2006 Sb. je nutné posouzení s IK ČR, jejíhož obsahu se má
koncepce držet, a vhodné je připojit také jednotlivá ustanovení IK ČR, tj. jednotlivé cíle,
architektonické principy a obecné principy řízení IT a tam vyjádřit, jak se již úřad
s požadavky vypořádal, či přijmout závazek konkrétních kroků k jejich naplnění.
Ing. Hrabě zopakoval, že každému, kdo o to požádá, pomůže OHA navrhnout strukturu
a přístup, poradí, jak nahlédnout do vnitřních informací úřadu a jak s nimi zacházet,
či sestaví zadání budoucích závazků vedoucích k splnění povinností. Poradí při kontrole
dodávky služeb, u jednotlivých oblastí transformace, jak převádět do Katalogu, jak jej
provázat se záměry apod.
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Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo na vědomí
podané informace o harmonizaci informačních koncepcí s IK ČR a požádalo všechny
resorty a jim podřízené orgány veřejné správy k dokončení prací na harmonizaci ke dni
2. října 2020, jak ukládá zákon č. 365/2000 Sb. a Usnesení Vlády ČR č. 629/2018.

6) Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT
Ing. Felix v úvodu uvedl, že smyslem materiálu bylo pomoci gestorům jednotlivých
záměrů informačních systémů a nabídnout jim klíčové body v životním cyklu záměru
od legislativy až po vládní usnesení. Cílem bylo udělat materiál přehledný a jasný,
obsahující jednotlivé fáze a s nimi spojené kroky.
Ing. Tax navázal informací, že je v plánu udělat k tématu specializovaný workshop
či seminář s podrobným rozborem. Jádro metodiky čítá cca 10 stran, ale je vhodné jej
doplnit komentáři či popsat přílohy.
Materiál obsahuje úvod s popisem toho, pro koho je určen, a základních pojmů. Operuje
především s pojmem vlákno záměru, kterým je myšlen jeden cyklus jednoho záměru,
který je o stavbě nového systému, či zásadní změně stávajícího, případně o řízení
zásadních metodik apod. Vlákno je rozebíráno na jednotlivé kroky, které se vztahují
k jednotlivým nástrojům, ty jsou povinné nebo doporučené z hlediska klíčových zákonů
a vyhlášek, a jednotlivé kroky vlákna jsou popsány v kontextu role v rámci úřadu. Materiál
je primárně určen pro digitální zmocněnce, ředitele IT odborů a vedoucí oddělení. Mohou
se s ním seznámit i další, v dokumentu vyjmenované role.
Základní vlákno je dekomponováno do dvanácti kroků od detekce potřeb a úvodní
formulace záměrů, přes kvalifikaci záměrů uvnitř ústředních správních úřadů a orgánů
veřejné moci a případné úpravy legislativy. Ta může vlákno zahajovat či být potřebná
v průběhu jeho plnění. Následuje kvalifikace záměrů v kontextu IK ČR a OHA, alokace
finančních zdrojů, tvorba rozpočtu, příprava realizace, další nutná stanoviska a případná
veřejná soutěž, realizace a její ukončení, plánování provozu a vlastní provoz, coby časově
nejdelší etapa, a s ním související hodnocení, po němž může být vlákno ukončeno. Ing. Tax
zdůraznil, že některé kroky mohou probíhat paralelně, ale kroky nelze zaměňovat mezi
sebou.
Metodika obsahuje přehledový diagram, který by měl pomoci dostat do kontextu kroky
vlákna s jednotlivými evidencemi a nástroji a s klíčovou legislativou. Jedná se např.
o katalog DČ, RPP, formulář pro usnesení vlády č. 86/2020 či rozpočtování. Materiál
předjímá i dosud nevytvořené komponenty, které by měly fungovat cca během jednoho
roku, např. zpřístupnění a sdílení OHA formulářů. V detailu jsou zobrazeny vazby mezi
rolemi.
V materiálu jsou zobrazeny zásadní vazební tabulky. Jedná se o tabulku vazeb mezi kroky
vlákna, jichž je celkem dvanáct a vazeb jednotlivých právních předpisů relevantních
v daném kroku vlákna, přičemž kroky následné logicky obsahují vše předchozí. Dále
se jedná o tabulku vazeb jednotlivých kroků vlákna na jednotlivé role s rozdělením
na povinné a doporučené.
Dokument dále obsahuje kontrolní seznam, kde jsou všechny kroky propojeny se vstupy
a výstupy s dělením na povinné a nepovinné, a v rámci zpracování záměru jsou speciální
check-boxy. Celý dokument obsahuje přímé odkazy a hyperlinky.
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Následují přílohy, v nichž jsou doplněny diagramy, které dávají vlákno do kontextu
s metodami ICT a do hrubého kontextu s mezinárodními metodikami.
Ing. Tax v závěru svého příspěvku doplnil, že dokument nenahrazuje metodiku programu
DČ, ale stává se její nedílnou součástí. Chystá se i obnova dalších metodických materiálů
řízení programu, zejména v oblasti principů a práce s katalogem.
Ing. Dzurilla požádal členy Rady k důslednému prostudování materiálu,
a aby se s případnými dotazy obrátili přímo na kancelář řízení DČ či OHA, případně
je vznesli na příštích jednáních RVIS. Dalších dokumentů v obdobně úzkém rozsahu bude
postupně vznikat více, jako příklad předseda RVIS uvedl propojení portálů s Portálem
občana či další chybějící propojení, jejichž efektivitu v důsledku nahrazuje činnost MV.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo jednomyslně
na vědomí podané informace o metodickém pokynu k řízení záměru (projektu) IT/ICT.

7) eGovernment cloud – aktuální stav
RNDr. Čermák informoval Radu, že od 1. srpna 2020 vstoupila v platnost některá
z odložených ustanovení novelizace zákona o informačních systémech veřejné správy. Byl
zaveden katalog cloud computingu, bylo zavedeno správní řízení zápisu do katalogu,
poptávek a nabídek cloudu a byl definován informační systém cloud computingu. Platná
ustanovení neobsahují některé důležité části, konkrétně zmocnění NÚKIB pro nastavení
pravidel pro poskytovatele, díky čemuž také nebylo možné vydat tzv. „cloudovou
vyhlášku“ v původním znění. Původně navrhované řešení úpravou prováděcích zákonů
„DEPO“ nebylo vzhledem k pandemii uskutečněno, tudíž situaci řešil Řídící výbor pro
řízení programu eGovernment Cloud. Ten byl zřízen v květnu 2020 díky finančním
prostředkům uvolněným z DČ na MV ve složení vycházejícím ze Souhrnné analytické
zprávy. V současné době stále probíhá nábor externích odborníků z oblasti IT.
V posledních měsících byla připravena „katalogová vyhláška“, u níž bylo právě dokončeno
meziresortní připomínkové řízení. Předpokládaným termínem vydání vyhlášky je druhá
polovina září 2020.
Zpracován byl také metodický pokyn pro práci s katalogem cloud computingu
a katalogem služeb, jehož součástí jsou formuláře pro OVS a poskytovatele služeb,
na jejichž základě bude MV rozhodovat o jejich zápisu do katalogu. Metodika bude
průběžně aktualizována, aby reflektovala platné právní předpisy, zkušenosti provozu
cloudu i přirozený vývoj nabídky a poptávky.
Řídící výbor dále spolupracoval na přípravě komplexního pozměňovacího návrhu
změnového balíčku „DEPO“. Novelizace zákona č. 365/2000 Sb. bude obsahovat mimo
výše zmíněného zmocnění pro NÚKIB podstatné zrychlení a zjednodušení zápisu
poptávky cloud computingu pro orgány veřejné správy, proces bude zkrácen ze 45 dní
na 15 dní, přičemž důsledná kontrola parametrů bude probíhat až při zahájení soutěže.
Zápis nabídky do soutěže má prozatím lhůtu 3 měsíce navrženou Poslaneckou
sněmovnou, případně 6 měsíců při prodloužení správního řízení. Vzhledem k této vysoké
lhůtě byl oddělen zápis poskytovatele, jehož všechny další nabídky konkrétních
cloudových služeb budou schváleny ve správním řízení s předpokládanou lhůtou 30 dnů.
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V návrhu je také implementován princip kalkulace TCO, nákladů služeb ad. Zatím
se předpokládá platnost novelizace k 1. lednu 2021.
V současné době probíhají aktivity k chystanému IS cloud computingu, zahajují se práce
na dalších vyhláškách a probíhá doplňování týmu. Všechny kroky jsou podnikány
ve spolupráci s NAKIT a NÚKIB a zohledňují cíl č. 5 IK ČR, který ukládá flexibilitu, snížení
nákladů a další aspekty související s implementací cloudu.
Ing. Šmíd v reakci doplnil, že návrh „cloudové vyhlášky“ byl již vyvěšen na webových
stránkách NÚKIB, a požádal zejména zástupce komerční sféry o jejich připomínky, návrhy
a stanoviska.
RNDr. Čermák dále podotkl, že tým eGC spolupracuje s ÚV v otázkách cloudové federace
EU. Další setkání k tématu proběhne 17. srpna 2020.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo jednomyslně
na vědomí podané informace o aktuálním stavu eGovernment cloudu.

8) Různé
a) Veřejná konzultace k Informačnímu systému datových schránek
Ing. Vrba se omluvil za zrušení plánované schůze k datovým schránkám, k němuž
došlo z důvodu nařízené karantény některých osob. Proběhne v náhradním
termínu 19. srpna 2020 v prostorách Ministerstva vnitra.
b) Návrh témat pro příští jednání RVIS
Ing. Dzurilla požádal o to, aby na příštím jednání Rady byla přednesena tato
témata: Single Digital Gateway, Digitalizace stavebního řízení, Portál občana –
plánované napojení resortních portálů a projektů, Projekt eJustice, Kampaně
ve spolupráci se soukromým sektorem (jak může stát pomoci, aby jeho kampaně
oslovily co nejvíce členů SP ČR a HK ČR) a eHealth.
Dále Ing. Dzurilla informoval, že budou resorty požádány o zaslání aktuálních
stavů svých informačních koncepcí, aby byl stav kompletně vyhodnocen do 2. října
2020.

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