Zápis č. 4/2016
Výjezdní zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační
společnost

Datum konání: 15. března 2016, 12:30–14:00
Místo konání: Národní centrum kybernetické bezpečnosti, zasedací místnost, Brno

Přítomní:
Člen
Dipl. Ing. Miroslav
Hejna
Mgr. Bc. et Bc. Robert
Baxa
Marek Ondroušek
David Šetina
Ing. Jaroslav Šmíd
Mgr. Lubomír Valenta
Mgr. Lucie Novotná
Ing. Helena Duffková

Instituce Funkce
MV
místopředseda
MPSV

místopředseda

ÚV
MZe
NBÚ
MV
MV
MV

člen
host
host, člen RVIS
Tajemník RVIS
Sekretariát RVIS
Sekretariát RVIS

Program:
1. Zahájení jednání
2. Návrh na úpravu definice ICT zakázky
3. Strategie rozvoje ICT služeb ve veřejné správě – příprava zprávy o plnění
navrhovaných opatření
4. Analýza možností odměňování zaměstnanců ve veřejné správě
5. Informace o zřízení nové Pracovní skupiny pro komunikaci
6. Různé
7. Závěr
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Průběh zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační společnost
dne 15. března 2016
1.

Zahájení jednání

1. místopředseda RVIS, Dipl. Ing. Miroslav Hejna, přivítal všechny přítomné a omluvil
předsedu RVIS JUDr. Jaroslava Strouhala, který je na neodkladné zahraniční cestě.
1. místopředseda informoval členy Předsednictva, že tajemník RVIS Mgr. Lubomír
Valenta je pověřen hlasováním v zástupu za pana předseda JUDr. Jaroslava Strouhala.
Následně seznámil Předsednictvo s programem jednání, ověřil usnášení schopnost
a jednání zahájil.

2.

Návrh na úpravu definice ICT zakázky

Dipl. Ing. Hejna otevřel první bod jednání programu., kdy pan náměstek z Ministerstva
pro místní rozvoj, JUDr. Blecha, žádá dopis RVIS, resp. P RVIS o odsouhlasení dvou
formálních změn v definici veřejných zakázek v oblasti ICT, která bude součástí návrhu
změny v Usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 246. Dipl. Ing. Hejna vyzval členy
k diskuzi s tím, že o diskuzi se bude hlasovat o usnesení.
Diskuze k tématu: Dipl. Ing. Hejna vysvětlil předložený materiál na dotaz náměstka Mgr.
Bc. et. Bc. Roberta Baxy z MPSV, který se ujistil, že se jedná opravdu o úpravy definice,
nikoli varianty. Tajemník RVIS Mgr. Valenta informoval, že se skutečně jedná
o upřesnění definice, které RVIS MMR poskytlo, a bylo mírně upraveno - např. vypuštění
zkratky „atd.“, neboť na začátku věty je „zejména“. Nikdo další nevznesl námitky ani jiné
dotazy. Bylo vyvoláno hlasování o usnesení.
Přijaté usnesení: Předsednictvo RVIS souhlasilo s návrhem usnesení „Rada vlády pro
informační společnost souhlasí se zapracováním změn v definici pojmu „veřejná zakázka
v oblasti informačních a komunikačních technologií“ tak, jak jsou navrženy v dopisu
NMMR JUDr. Jana Blechy ze dne 16. února 2016, č. j. MMR-36588/2015-33“.

3.
Strategie rozvoje ICT služeb ve veřejné správě – příprava zprávy
o plnění navrhovaných opatření
Tajemník RVIS, Mgr. Lubomír Valenta připomenul, že schválením Strategie rozvoje ICT
služeb ve veřejné správě vyplynuly úkoly, jedním z nich je předložit vládě do konce
března zprávu o plnění navrhovaných opatření plynoucích z této strategie. Byla
vytvořena xls tabulka, kde jsou definována opatření, jejich popis, gestor, návrh termínu
plnění, a další. Tabulka je prozatím předložena členům pro informaci na seznámení, a k
případným připomínkám.
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4.

Analýza možností odměňování zaměstnanců ve veřejné správě

Mgr. Lubomír Valenta informoval, že již ve zmíněném UV č. 889 z 2. listopadu 2015 bylo
uloženo Ministertvu financí, společně s MPSV a MV, předložit analýzu o odměňování
zaměstnanců ve veřejné správě vládě do konce roku 2015. Termín předložení byl
prodloužen. Analýza byla zaslána po plenárním zasedání RVIS k hlasování, termín
hlasování končí zítra v 18:00. Avšak je nutné analýzu předložit co nejdříve, proto je
vhodné přijmou unesení i na půdě P RVIS, zejména i pro zabezpečení, aby hlasování bylo
platné v rámci celé Rady (pokud se neobdrží platných 14 hlasů). Ředitel, David Šetina
z MZe, vznesl dotaz, jaký je závěr? A zda se to řešit nebude? Dipl. Ing. Hejna odpověděl,
že se záležitost bude řešit, ale komplexně. Pan náměstek z MPSV, Mgr. Bc. et. Bc Robert
Baxa informoval členy o jednání s panem náměstkem pro státní službu RNDr. Josefem
Postráneckým, kde se dohodli na svolání schůzky s paní ministryní MPSV na příští týden,
kde by měli vyřešit dílčí niance mezi názorem legislativní sekce ministerstva a mezi
ostatními názory, které jdou z ministerstva v rámci změn a otevřeného zákoníku práce,
tím pádem otevřeného služebního zákona. Dále informoval, že je připravený legislativní
proces, který by mohl napravit největší „křivdy“ zejména v oblasti náboru do služebních
pozic. Uvidí se však, jakým způsobem se jednání podaří dokončit, musí se přesvědčit
legislativní sekce ministerstva o správnosti, že je možné tato pravidla v podstatě uvolnit
již v rámci této novely. Chtějí otevřít možnost nejpalčivějších problémů
v podobě nástupu. Tento komplexní materiál předložilo MF a MPSV na jednání koaliční
rady v únoru, materiál byl otevřen, ale projednání odloženo, aktuální informace pan
náměstek však nemám (kdyby se materiál měl opět dostat na jednání koaliční rady),
rada má jiné záležitosti na starosti. Bez jejího projednání, rozhodnutí jakou cestou/jakou
variantou se vydat, však není možné pokračovat v legislativním procesu, a již vůbec není
představa, že se vše stihne k 1. 1. 2017. MV a MF předložilo několik variant, všechny
mimo jedné hovoří o jistých nárocích vůči státnímu rozpočtu, ke kterým má MF
extrémní odpor, což v podstatě znamená, že pokud nedojde k nějaké politické dohodě,
vzniknou obtíže, nepodaří se obdržet peníze, které jsou třeba do státní správy „dostat“,
jinak se peníze „přelijí v rámci balíku“, zvýší se tarify, ale sníží osobní ohodnocení.
V reálu tak nedojde k žádným úpravám v rámci platu. I nejnižší narovnání v rámci platu,
to co by umožnilo nějakou diferenciaci a zvýšit konkurenceschopnost státní správy, se
pohybuje na úrovni od nejnižší hranice 1,5 mild. nejvyšší je 20 mild. Nad 50 mld. pokud
by to bylo napříč všemi komplexně. Takovou odvahu nikdo nemá. Ale těch 20 mld. je
také nesmysl v rámci požadavku. Poznamenal, že ministryně Válková v rámci jednání
s ministrem Babišem má záměr navýšit o 18 mld. svůj rozpočet na rok 2017. Pak
v podstatě těch 20 mld. není nic strašného, když se je nutné pokrýt ty nejvýznamnější
problémy, tedy pokrýt odborníky ICT, právníky, ekonomy. Je to ještě dlouhá cesta, a
pokud politická garnitura toto neprojedná do konce března, není šance dodržet termín
1. 1. 2017 nového systému odměňování státní správy. Ředitel David Šetina z MZe
doplnil, že když se chce něco neschválit, zapojí se více složek. Informoval, že byly dvě
možnosti a neví, zda již byly projednávány, první vrácení smluvních aktů, na
ministerstvu financí je v minulosti využívali, druhá, aby ministr dostal mandát pro 10 –
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15 lidí, kteří by ohodnotil mimo tarify, aby se zaplatili. Pan náměstek Baxa k tomuto
poznamenal, že materiál není veřejný, jsou tam 3 - 4 varianty, jedna varianta je
nejschůdnější, je dílčí novela v rámci otevřeného zákoníku práce potažmo služebního
zákona, kde je limit na osobní příplatek do výše 200% v rámci uznávaných odborníků,
kdy každý resort si najde prostředky ve vlastní rozpočtové kapitole. Je nyní nutné
alespoň dokončit legislativní proces. Věří, že s panem náměstkem Postráneckým dojdou
k nějakému koncensu, a s legislativní sekcí dají dohromady a „pustí dál“, z tohoto by pak
vycházelo alespoň 200% osobního příplatku, platový stupeň dle započtené praxe,
splnění úřednické zkoušky do roka. Na příštím předsednictvu by pan náměstek Baxa
podal právu, zda se ubírají požadovaným směrem.
Usnesení: „Rada vlády pro informační společnost bere na vědomí výsledky analýzy
možností odměňování zaměstnanců veřejné správy na úseku informačních
a komunikačních technologií a doporučuje předložení této analýzy vládě ČR pro
informaci.“

5.

Informace o zřízení nové Pracovní skupiny pro komunikaci

Mgr. Lubomír Valenta, tajemník RVIS, informoval členy o zřízení pracovní skupiny,
návrh zřídit Pracovní skupinu pro komunikaci vznikl na Odboru eGovernmentu, byl
předjednán u předsedy RVIS. Skupina reaguje na nedostatek komunikace mezi centrální
státní správou a územními samosprávami, též je zapojen soukromý sektor, ne však tak
frekventovaně, jako navržené setkávání s veřejnou správou, což jsou dvě oddělené věci.
Pracovní skupina pro komunikaci slouží především k výměně informací na téma
o stavech projektů, o současném stavu realizace projektů eGovernmentu, o výzvách
týkající se digitalizace veřejné správy, problémy eGovernmentu apod. Ředitel David
Šetina z MZe k tématu doplnil, že si myslím, že samospráva patří pod samotné
ministerstvo vnitra a nemusí tak tvořit takovouto skupinu. Nic méně řeší stejný
problém, komunikace vnitro versus ostatní resorty. Je nutné se zamyslet, proč není tato
komunikace. Jestliže není mezi vnitrem a samosprávou, zda tedy nějaká skupina tomu
pomůže. Do diskuze se zapojil pan náměstek Ing. Jaroslav Šmíd z NBÚ, kdy ze zkušenosti
může říci, že problémy jsou na straně krajů a samospráv, svolávali různé typy jednání,
krajských IT pracovníků, tajemníků, a vždy se vyplatilo separátní jednání, kde asi mají
kompetence trochu jinak rozdělené. Ředitel David Šetina ještě doplnil, že eGovernment
nemá problémy komunikovat s IT pracovníky, ale spíše s vedením krajů a samosprávy.
Komunikace je problém celé státní správy jako takové. Dipl. Ing. Miroslav Hejna,
1. místopředseda RVIS, navrhl upravit usnesení, že bude definována nějakými
pravidelnými schůzkami, závazně reportovat RVIS a zpráva o činnosti vládě to nezkazí.
Tajemník RVIS doplnil, že součástí usnesení je výzva připravit statut, a v tom bude
definováno, co bude předmětem, a zmíněné připomínky zde vznesené budou do statutu
zaneseny.
Usnesení: „Rada vlády pro informační společnost souhlasí se vznikem své Pracovní
skupiny pro komunikaci a vyzývá odbor eGovernmentu MV k přípravě statutu
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a jednacího řádu této skupiny.“ (S tím, že se stanovil termín vzhledem k uvedenému
harmonogramu k zaslání jmenovacích dopisů, aby byl statut předložen na dalším
zasedání P RVIS.)

6.

Různé

Do bodu různé nebyl zařazen žádný bod. Zasedání při příležitosti CYBERTECH 2016
ukončeno, poděkoval panu náměstkovi Ing. Šmídovi za umožnění zasedání a krátkou
„exkurzi“ dostupných prostor NCKB.

7. Závěr
Termín příštího zasedání byl stanoven na 1. dubna 2016 od 9.30 hodin.
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