Zápis č. 5/2018
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost
Datum konání: 15. června 2018 od 9:30
Místo konání: Ministerstvo vnitra, zasedací místnost c. 1.40, nám. Hrdinů 3, Praha 4
Přítomní:
Člen
Ing. Roman Vrba
Mgr. Radovan Bulíř
Ing. Ondřej Felix
Ing. Stanislav Bogdanov
Ing. Jaroslav Šmíd
Ing. Martin Havlíček
Mgr. Milena Jabůrková
JUDr. Kateřina Černá
Ing. Zdeněk Zajíček
Mgr. Zbyněk Smetana
Mgr. Patrik Tovaryš
Ing. Miloslav Marčan
Ing. Pavel Hrabě, Ph.D.
Ing. Mgr. Andrea Balažková
Mgr. Lucie Vaníčková
Ing. Jolana Pastyříková
Zdeňka Ráczová

Instituce
MV
MF
MV
MMR
NÚKIB
MZe
SPČR
ÚV
ICT Unie
ÚV
ÚV
MPO
MV
MV
MV
MV
MV

Funkce
Tajemník RVIS
V z. Mgr. Jana Sixty
Člen
V z. Bc. Václava Nebeského
Člen
V z. Ing. Jiřího Bakalíka
Člen
Člen
Člen
Host
Host
Host
Host
Host
Oddělení RVIS
Oddělení RVIS
Oddělení RVIS

Program jednání:
1. Zahájení jednání a schválení programu
2. Národní elektronický nástroj
3. Evaluační zpráva IP3
4. Digitální Česko
5. Výroční zpráva RVIS do 30. června 2018
6. Zpráva o činnosti PS JŘBÚ do 31. května 2018
7. Různé
8. Závěr

1. Zahájení jednání a schválení programu
Tajemník Rady vlády pro informační společnost (dále jen RVIS nebo Rada), Ing. Vrba,
přivítal všechny zúčastněné, omluvil nepřítomnost předsedy Rady, prověřil
usnášeníschopnost a zahájil jednání informací o naplánovaném programu jednání.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost jednomyslně
schválilo navržený program dnešního zasedání.

2. Národní elektronický nástroj
Ing. Bogdanov informoval o aktuálním stavu a připravovaných krocích k Národnímu
elektronickému nástroji (dále jen „NEN“), který slouží k zadávání elektronických
zakázek. Je v provozu od roku 2015 a v současné době je v něm registrováno přes 600
zadavatelů a přes 5 800 dodavatelů. Od roku 2015 bylo nutné provést několik úprav
systému v reakci na změnu Zákona o zadávání elektronických zakázek a systém je stále
zdokonalován. Od 1. července 2018 vstupuje v účinnost usnesení vlády č. 467/2017,
které stanovuje povinnost využití NEN pro ústřední orgány státní správy a vybrané
centrální úřady.
V tuto chvíli jsou na všech resortech diskutovány problémy při zadávání veřejných
zakázek, konkrétně se jedná o rychlost systému, zastaralou technologii a současném
nezasmluvněném rozvoji systému. Mezi přijatými opatřeními je smlouva na novou
databázi Oracle, která bude podepsána příští týden či výměna technologie Silverlight
za HTML 5. V otázce zakázky na rozvoj bylo Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
stanoveno minimum pro poskytování technických údajů, zakázka již prošla odborem
hlavního architekta a bude co nejdříve vypsána. V souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek byly vyčleněny dva miliony korun pro společnost Tesco software
pro překlenovací období.
19. června 2018 budou Vládě ČR odevzdány dvě hodnotící zprávy za minulý rok.
Předloženo bude i změnové usnesení č. 467/2017, které zpřesňuje podmínky
a parametry povinného používání NEN. Jako hlavní změnu označil Ing. Bogdanov
možnost podání žádosti u udělení výjimky povinného použití pro celý systém.
Dále usnesení obsahuje úkoly pro MMR v otázce otevřených bodů a stanoveno bude
i přechodné období pro implementaci nových pravidel pro zadavatele. Pro dokumenty
byla vyjednána výjimka z meziresortního připomínkového řízení, ale budou poskytnuty
na požádání.
Na dotaz Ing. Marčana uvedl Ing. Bogdanov, že v pracovní skupině zabývající
se systémem jsou zastoupeny všechny resorty.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace o Národním elektronickém nástroji.

3. Evaluační zpráva IP3
Ing. Balažková uvedla, že evaluační zpráva k implementačnímu plánu IP3 prošla
Společným řídícím výborem s cílem zhodnotit předcházející období a naplnění karet cílů.
Ty jsou naplňovány, avšak pomalým tempem a některé karty budou mít přesah mimo
programové období, tj. po roce 2020.

Některé karty jsou naplňovány jedním centrálním projektem, některé obsahují řadu
projektů, které mají další návaznost. Počet projektů je aktuálně dostačující k naplňování
jednotlivých projektových okruhů.
Ing. Vrba doplnil, že zpráva byla rozeslána s předstihem, nebyly obdrženy žádné
připomínky.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace o Evaluační zprávě IP3.

4. Digitální Česko
Ing. Vrba uvedl, že premiér ČR schválil zúžené, zkrácené a sloučené meziresortní
připomínkové řízení, které bude zahájeno 18. června 2018 a bude trvat po dobu pěti
dnů. Poprosil přítomné o vyjádření k případným závažným nedostatkům dokumentu
a připomněl, že doplňující informace budou zpracovány formou příloh. Vzhledem
k připravované změně Vlády ČR není jisté, kdy bude dokument projednán.
Ing. Šmíd upozornil na chybu, kdy je v dokumentu NÚKIB označen jako NBÚ.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace o Digitálním Česku.

5. Výroční zpráva RVIS do 30. června 2018
Výroční zpráva RVIS do 30. června 2018, vyplývající z povinnosti dle statutu RVIS, byla
dle Ing. Vrby přítomným rozeslána s předstihem. Nebyly obdrženy žádné připomínky.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační jednomyslně schválilo
Výroční zprávu RVIS do 30. června 2018.

6. Zpráva o činnosti JŘBÚ do 31. května 2018
Zpráva o činnosti JŘBÚ do 31. května 2018 byla, jak uvedl Ing. Vrba, rozeslána
s předstihem. Ing. Vrba připomněl, že ve sledovaném období bylo projednáno
23 veřejných zakázek. Nebyly obdrženy žádné připomínky.
Ing. Marčan se dotázal, zda jsou výstupy pracovní skupiny po projednání stále rozesílány
členům předsednictva RVIS ke schválení. Mgr. Vaníčková uvedla, že na postupu se nic
nezměnilo, dosavadní zprávy byly předloženy a rozeslány budou i závěry z jednání
z tohoto týdne pro hlasování per-rollam.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační jednomyslně schválilo
Zprávu o činnosti PS JŘBÚ do 31. května 2018.

7. Různé
7.1 Informace o Digitálním programu pro Evropu v rámci příštího VFR
Mgr. Smetana informoval o tom, že 6. června 2018 vydala Evropská komise nařízení
Program pro digitální Evropu. Jedná se o nový program v rámci víceletého finančního
rámce pro období 2021 až 2027. Celková alokace je 9,2 mld. Euro, která bude rozdělena

mezi pět hlavních cílů, kterými jsou Vysoce výkonné počítače, Podpora rozvoje umělé
inteligence, Kyberbezpečnost, Pokročilé digitální dovednosti a Zavádění digitálních
kapacit a interoperability, který zahrnuje i podporu eGovernmentu, zdravotnictví,
soudní spolupráce, energie, dopravy, životního prostředí, vzdělávání a kultury.
Gesčně bude program spadat pod ÚV, který si vyžádá spolupráci MŠMT, MV, MPO
a NÚKIB. Rámcová pozice vznikne během letních měsíců a bude schválena na prvním
vládním jednání, které proběhne na konci srpna či na začátku září 2018. Téma bude
otevřeno i na jednání Výboru pro jednotný digitální trh, které proběhne 22. června 2018.
Ing. Felix upozornil, že v otázce interoperability je třeba pracovat na mezinárodní úrovni
v rámci sdílení dat v EU i na úrovni sektorové a zdůraznit pozici ČR, jejíž systémy jsou
ve sdílení dat na vysoké úrovni.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace o Digitálním programu pro Evropu v rámci
příštího VFR.
7.2 Informace o ustanovujícím zasedání Výboru k DSM
Mgr. Smetana navázal na předchozí bod informací o svolání prvního zasedání Výboru
pro jednotný digitální trh, který slouží k naplnění jednoho z hlavních cílů druhého pilíře
dokumentu Česko v digitální Evropě v rámci Digitálního Česka. Jednání proběhne
22. června 2018, pozváni byli zatím zástupci resortů či hospodářských a sociálních
partnerů. Cílem prvního jednání je projednání a představení náplně činnosti výboru
a stanovení konkrétního zastoupení. Projednán bude i výše uvedený Digitální program
pro Evropu.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost vzalo
jednomyslně na vědomí podané informace o ustanovujícím zasedání Výboru k DSM.
7.3 Digital Opportunity Traineeships
Ing. Felix informoval, že byl osloven Evropskou komisí s iniciativou Digital Opportunity
Traineeships, která bude fungovat podobně jako Erasmus pro 6 tis. studentů během
následujících dvou let s určením pro průmyslové podniky. Další postup v otázce
průmyslové praxe v oblasti digitalizace bude projednán s Mgr. Jabůrkovou
a
Ing. Zajíčkem.
Mgr. Jabůrková doplnila, že by pro příště bylo vhodné, aby byli zaměstnavatelé u začátků
vytváření programů.
7.4 Spuštění nových služeb eGovernmentu
Ing. Felix dále připomenul, že 1. července 2018 nabude účinnost zákon o občanských
průkazech, zákon o elektronické identitě a 10. července 2018 bude spuštěn nový Portál
občana a rozšířen portál ČSSZ a portál SÚKL. Jedná se o velký posun v on-line službách
s důvěryhodnou identitou.
Ing. Vrba uvedl, že tématu bude věnováno příští jednání předsednictva RVIS. Potvrdil,
že se jedná o značné změny v poskytování služeb, postavené na propojení již

vybudovaných systémů. Součástí bude další podpora datových schránek a zahájení
jednání o poštovních datových zprávách s novým vedením České pošty. Ing. Vrba
vyzdvihl spolupráci MF a MPSV, coby největších poskytovatelů on-line služeb
pro občany, a aktivitu PPČR. Informační kampaň k Portálu občana bude spuštěna
na podzim 2018, prezentace proběhnou i na konferenci v Mikulově.
7.5 Výstupy Pracovní skupiny Metodiky k veřejným zakázkám v IT
Mgr. Bulíř se dotázal, zda již byly rozeslány scénáře řešení při problémech se zadáváním
zakázek v IT, o kterých hovořil Bc. Nebeský na minulém jednání předsednictva RVIS.
Ing. Zajíček uvedl, že scénáře budou na nejbližším jednání odsouhlaseny pracovní
skupinou a poté rozeslány.

8. Závěr
Ing. Vrba poděkoval všem za účast, stanovil termín příštího zasedání na 29. června 2018
od 9:30 hodin a ukončil jednání.

