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1. Zahájení jednání
Předseda Rady vlády pro informační společnost (dále jen RVIS nebo Rada) přivítal
všechny zúčastněné, prověřil usnášeníschopnost a zahájil jednání.

2. Výroční zpráva o realizaci Implementačního plánu pro strategický cíl
3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy
prostřednictvím nástrojů eGovernmentu (vyhodnocení plnění za rok
2016)

Předseda RVIS předal slovo Mgr. Balažkové, která přítomné seznámila s výsledky
výroční zprávy Implementačního plánu č. 3 za rok 2016. Zdůraznila, že tento rok nebyl
úspěšný, neboť většina projektů zahrnutých ve výroční zprávě bude zahájena v roce
2017. V roce 2016 zahájilo realizaci a dokázalo dokončit projekty pouze několik
subjektů; jedná se např. o MF, Státní správu hmotných rezerv, MO, MMR, NBÚ, MV či
Moravskoslezský kraj. Na základě zaslaných podkladů probíhaly v roce 2016 pouze
přípravné fáze, analýzy a studie proveditelnosti, případně se čekalo na další schválení.
Jejich realizace by měla být započata v roce 2017 či 2018, tudíž se dají očekávat
pozitivnější výsledky výroční zprávy za tato období. Plán nebude splněn v plném
rozsahu, protože do projektového okruhu č. 3.2 týkajícího se Kontaktních míst nebyl
zařazen žádný projekt.

Dále Mgr. Balažková předložila zúčastněným Registr rizik, který se od aktualizace
Strategického rámce nezměnil, komunikační plán a aktualizovaný seznam projektů,
doplněný Moravskoslezským krajem, Libereckým krajem, krajem Vysočina a Policejním
prezidiem. Nebyl vznesen žádný dotaz.

Přijaté usnesení: Rada vlády pro informační společnost jednomyslně schválila Výroční
zprávu, Komunikační plán a Registr rizik k postoupení na Radu vlády pro veřejnou
správu a jednomyslně se usnesla, že bere na vědomí Seznam projektů k 31. lednu 2017.

3. Dotazníkové šetření RVIS - průzkum stavu datových center OSS

Pan náměstek Šmejkal rozeslal na základě diskuze z minulého zasedání Rady materiál
obsahující potřebné podklady pro dotazníkové šetření, který by byl následně
distribuován na příslušné resorty. JUDr. Strouhal otevřel diskuzi pro vyjádření, zda
přítomní souhlasí se zpracovaným seznamem otázek, zda by některé z nich rádi doplnili
či upravili, a kam bude hotový dotazník rozeslán. Pan Marčan členům sdělil, že dotazník
bude předmětem jednání na Pracovní skupině pro eGovernment Cloud na Vysoké škole
ekonomické, 2. května 2017. Ing. Marčan potvrdil účast na tomto jednání a uvedl,
že podklady zkonzultuje se zástupcem Státní pokladny, s panem Kučerou a následně
bude informovat JUDr. Strouhala. Pan náměstek Šmejkal potvrdil, že pan Kučera
ze SPCSS má stejné podklady, které má k dispozici Předsednictvo. Požadavek Rady je
tuto záležitost uzavřít co nejdříve, aby se hotový materiál mohl z pozice Předsednictva
RVIS odeslat.

V rámci diskuze se členové shodli, že adresátem dotazníkového šetření nejsou pouze
samotné resorty vlády, ale především jejich podřízené složky a organizace, za které
resort formálně i mediálně odpovídá a které nemají povinnost tyto informace hlásit.
Dále byla zdůrazněna důležitost zahrnutí státních podniků, které jsou sice samostatné,
ale zřízené na návrh příslušné složky státu, stejně jako orgány veřejné moci, v jejichž
čele není ministr, ale jsou zřízené samostatným zákonem. Na dotaz Ing. Marčana bylo
zodpovězeno, že hranice pro posouzení rozdílu mezi tím, co je či není datové centrum,
bude také v kompetenci rozesílajících členů RVIS. Jako obecné měřítko se Rada shodla,
že za datové centrum budou považovány serverovny s minimálním počtem čtyř až pěti
racků.

Každý zástupce RVISu obdrží konečnou verzi dotazníku, kterou rozešlou jednotlivým
oddělením a podřízeným složkám na základě vlastního rozhodnutí. Zahrnuté složky
budou posuzovány jednotlivě, aby výsledkem šetření byly dostatečné informace, které
zároveň nebudou narušovat případný režim utajení.

Pan náměstek Šmejkal přednesl požadavek prezentovat dotazník elektronickou formu,
ideálně formou souboru vytvořeného v MS Excelu, který bude nejjednodušší variantou,
co se týče efektivnosti a nastavení přístupových práv. Všichni zúčastnění souhlasili.
Nebyl vznešen žádný další dotaz a bod jednání byl uzavřen.
V rámci diskuze k tomuto bodu se JUDr. Strouhal dotázal pana náměstka Šmejkala, v jaké
fázi se nachází memorandum na Cloud, které již mělo být předloženo vládě. Pan Šmejkal
sdělil, že konečná verze ještě čeká na podepsání, ke kterému by mělo dojít 9. května.
Dokumenty poté obratem odešle na MV a připraví materiál, který bude odeslán vládě.

4. Pracovní skupina pro prostorové informace

JUDr. Strouhal předal slovo tajemníkovi RVIS. Ten shrnul návrh změny statutu Pracovní
skupiny pro prostorové informace, jehož obsahem je povýšení z pracovní skupiny na
výbor. Znění návrhu již bylo členům Rady rozesláno. Jako hlavní důvod uvedl, že skupina
rozsahem přesahuje výbor Národní koordinace rozvojových sítí nových generací.

V otevřené diskuzi se dotázal pan Malý, jestli je členem tohoto výboru také ČTÚ. Pan
tajemník potvrdil, že ČTÚ je členem stávající pracovní skupiny a bude i členem
plánovaného výboru. Jsou zde zahrnuty všechny resorty, avšak v této chvíli nejsou
prostorové informace dostatečně využívány.

Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost jednomyslně
odhlasovalo, že ruší pracovní skupinu pro prostorové informace a zároveň zřizuje
Pracovní Výbor pro prostorové informace.

5. Změna Statutu Pracovní skupiny pro jednací řízení bez uveřejnění

Tajemník RVIS informoval, že změna statutu Pracovní skupiny byla iniciována
na základě nově přijatého usnesení vlády ČR č. 208/2017 o uložení povinností
v souvislosti se zadáváním VZ v JŘBU, na základě spolupráce zadavatelů a na základě
výjimek. Současně s tímto byly do záměru o zadávání VZ, z důvodu lepší přehlednosti,
přidány kolonky „Stanovisko útvaru Hlavního architekta eGovernmentu dle usnesení
vlády ze dne 2. listopadu 2015 č. 889“ a „Odůvodnění postupu formou jednacího řízení
bez uveřejnění“.

6. Návrh programu plenárního zasedání
Mgr. Vaníčková informovovala o návrhu programu pro plenární zasedání RVIS,
které je naplánováno na 16. června od 9:30. Návrh programu byl již rozeslán. Jedná
se zatím o pracovní verzi. Konečná verze bude zaslána cca v polovině května v oficiální
pozvánce. Zařazené body jsou: schválení zápisu z minulého plenárního zasedání,
schválení výroční zprávy a půlroční zprávy činnosti Pracovní skupiny pro jednací řízení
bez ověření. Tyto zprávy budou zaslány s předstihem, aby byl časový prostor pro
případné připomínky a vyjádření a poté během samotného zasedání by měly být
odsouhlaseny, aby mohly být odeslány na vládu. Dále bude z požadavku MMR zařazen
bod „Čerpání ze specifického bodu č 3.2 integrovaného operačního programu“,
z požadavku Ministerstva zdravotnictví „Odpovědnost resortu vykonávat činnosti
spojené se správou resortní Enterprise architektury“ a „Informace o architektuře
elektronického zdravotnictví“. Mgr. Vaníčková vyzvala přítomné členy předsednictva
RVIS k vyjádření, jestli mají další návrhy témat do programu plenárního zasedání.

Pan Šmejkal společně s Ing. Kuchařem uvažovali o zařazení bodu týkajícího
se informací o eFakturaci, prezentace ale zatím není připravena. 30. června očekávají
konečné vyjádření o přípravě jednotlivých resortů a v září 2017 by měl být odstartován
projekt implementace. Pan Šetina v této fázi upozornil na problém, že z nařízení vlády
jsou sice resorty povinny provést přípravy pro eFakturaci, avšak pokyny jsou
nejednotné. Ing. Marčan poukázal i na nereálnost termínů vzešlých z usnesení vlády.
Ačkoli MF zpracovává procesy fakturace, již nyní jsou patrné dopady do spisových
služeb, které nastanou. MF ve spolupráci s MV by měly vytvořit souhrnnou zevrubnou
metodiku, jak uchopit usnesení vlády, která se z pohledu samotného IT nedá prosadit.
Zástupci MV oponovali, že celá problematika eFakturace je sice záležitostí IT z hlediska
elektronizace, ale základní složkou jsou stále procesy fakturace, kterou je v plánu pouze
modifikovat. Z hlediska MV není možné vytvořit základní souhrn pokynů, protože každý
resort má své vlastní procesy, kde konečným úkolem IT bude pouze jejich propojení.

Zadaný úkol: Jakmile projde návrh vládou (naplánováno na 10. května), svolá Ing.
Kuchař pracovní skupinu, ve které budou řešeny jednotlivé detaily uvedení projektu
do provozu.

7. Structural reform support programme 2017 – 2020

Ing. Vrba podal krátkou informaci o Structural reform support programme, což je
program nově vytvořený Evropskou komisí, který umožňuje čerpat prostředky přímo od
Evropské komise, bez nutnosti využití strukturálních fondů a tedy bez administrativy
s tím spojené. Program je zaměřen na financování tvorby strategií a návrhů na rozvoj
a inovace v rámci veřejné správy. Není možné z něj financovat software ani provoz takto
navržených řešení, ale je možné získat expertní know-how jiných členských států
a zkušenosti zde nabyté pro navržení ideálního řešení reformních snah. O finance
je žádáno formou přímé žádosti Evropské komisi v anglickém jazyce, která je následně
hodnocena z hlediska přínosů a souladu s programem. Ze zkušeností Úřadu vlády
vyplývá, že doba schvalování je cca 2-4 měsíce. Nejbližší kolo podávání žádostí
o financování je do 30. dubna 2017 a další pak do 30. října 2017. Bližší informace
k tomuto tématu budou ve spolupráci s Úřadem vlády podány na plenárním zasedání.

Pan Malý doplnil pana tajemníka informací, že v aktuálním termínu 30. dubna
2017 se bude na Evropskou komisi odesílat 15 projektů. Jedná se o projekty MF, MD,
MPO a MZ, které se ve většině případů netýkají digitální agendy ani eGovernmentu. Úřad
vlády společně s MV vytvořil projekt k GDPR, o dotace se ale nestihlo zažádat v termínu.
Vše bude prezentováno na plenárním zasedání, vzorem pro připravované projekty
by se měly stát projekty již odeslané. V celém tomto programu, který vytvořila EU,
je cílem předávání zkušeností mezi evropskými zeměmi.

Zadaný úkol: Pan Malý připraví na základě žádosti členů předsednictva krátký souhrn
o tom, jaké okruhy jsou zahrnuty v již vytvořených projektech a jakým způsobem jsou
témata zpracována. Tento souhrn poté odešle na sekretariát RVIS.

8. Diskuze nad možnou podobou online komunikace mezi členy
Předsednictva RVIS
Na základě diskuse z minulého jednání předsednictva prezentoval pan Šetina tři
možnosti přicházející v úvahu pro použití sociální sítě pro komunikaci mezi členy Rady
s možností zahrnutí dalších skupin. Mezi tyto sociální sítě patří již dříve zmiňovaný
Jabber, který je ale zaměřen spíše na komunikaci soukromou či Redmine, který je
vhodný pro úkoly či projekty, avšak není dostatečně sociální. Nejpraktičtějším nástrojem
pro požadované účely, tj. dobrovolné zlepšení komunikace na komerční úrovni,
je BaseCamp, který podporuje klasickou sociální síť i zadávání úkolů a je k dispozici
pro chytré telefony, funguje i bezplatně, pouze některé funkce jsou mírně zpoplatněny.
Zadaný úkol: Do příštího zasedání předsednictva Rady připraví pan Šetina prezentaci
nástroje BaseCamp, kde představí práci s nástrojem a poté rozešle zúčastněným
pozvánky do skupiny v aplikaci. Následně bude Rada diskutovat možnosti naplnění
požadavků a schválení tohoto nástroje.

9. Diskuze nad možnou podobou konference týkající se eGovernmentu

Předseda RVIS předal slovo panu tajemníkovi, který prezentoval návrh vytvoření
konference týkající se eGovernmentu. Podnětem k tomuto návrhu se stala již proběhlá
konference ISSS v Hradci Králové, jejíž koncept se zdál zúčastněným nevyhovující.
Následně se otevřela diskuse o možné podobě konference, možném termínu
a možnostech realizace přípravy. Mgr. Baxa potvrdil důležitost konference z důvodu
vyšší informovanosti, které i v rámci Rady probíhají v uzavřené skupině lidí, navýšit
povědomí o projektech, problémech i vizích do budoucna, které by se měly prezentovat
mezi ministerstvy i mediálně. Předsednictvo jednomyslně potvrdilo svůj souhlas.
Zúčastnění se shodli, že ideálním termínem pro konferenci z hlediska medializace by byl
již začátek prosince roku 2017, přípravy by měly začít nejpozději v létě téhož roku.
Jednalo by se zřejmě o celodenní konferenci, jelikož prezentaci více resortů nelze
v kratším čase stihnout. Navrženým prostorem pro uspořádání byl Žofínský palác.

Zadaný úkol: JUDr. Strouhal požádal zúčastněné o přípravu konceptu (témata
prezentujících, osnova, průběh konference), aby bylo možné návrh rozvíjet dál.
Materiály by měly být připravené do 14 dnů, do příštího zasedání předsednictva RVIS.

10.

Různé

JUDr. Strouhal představil pana Ondřeje Malého ve funkci koordinátora digitální agendy
a tím spojené funkci místopředsedy RVIS.
a) Informace o legislativních předpisech

JUDr. Strouhal informoval, že před několika týdny prošla novela o občanských
zákonech třetím čtením a nyní již míří do Senátu. Návrh zákona o elektronické
identifikaci prošel prvním čtením a byl projednán výborem pro veřejnou správu
v Poslanecké sněmovně. Nyní je přerušeno projednávání ve zdravotnickém
výboru, protože panuje shoda s MZ, že bude třeba načíst novely zdravotnické
legislativy, která otevře prostor pro vzdálenou identifikaci.

Mgr. Baxa uvedl, že již proběhlo druhé čtení pro eNeschopenku a zároveň
legalizaci informačních systémů české správy, které dosud nebyly v zákoně
podchyceny. Během dvou týdnů by mělo dojít k třetímu čtení, a tím představení
celého projektu veřejnosti.

b) Dohoda o partnerství

Tajemník RVIS předal informaci o Dohodě o partnerství, která jde nyní na vládu
s rozporem. MV je v této záležitosti v rozporu s MMR, které MV určovalo
nejdůležitější roli v čerpání peněz z IROP z IT projektů, resp. z části eGovernment,
kde by MV mělo zvýšit úsilí. Ing. Vrba vyjádřil nesouhlas s tímto názorem. MV by
mohlo čerpat více z dotací, což je obecným problémem, ale projekty nejsou
zdržovány odborem hlavního architekta, termíny byly prezentovány a projekty
jsou bezproblémové. JUDr. Strouhal doplnil, že dle posledních informací z MMR
již není jediným odpovědným MV, ale všichni zúčastnění, kteří mají zájem čerpat
dotace z IROP.

11. Závěr

JUDr. Strouhal poděkoval všem za účast, navrhl termín dalšího zasedání na 12. května
v 9:30 hodin a ukončil jednání.
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