Zápis č. 6/2016
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost
Datum konání: 15. dubna 2016, od 9:00
Místo konání: Kancelář NMV ICT JUDr. Jaroslava Strouhala
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4

Přítomní:
Člen
JUDr. Jaroslav Strouhal
Dipl. Ing. Miroslav Hejna
Ing. Miloslav Marčan
JUDr. Jan Blecha
Mgr. Jiří Károly
David Šetina
Mgr. Lucie Novotná
Mgr. Bohdan Urban
Mgr. Petr Kuchař
PhDr. Marta Léblová
Ing. Helena Duffková
Viktor Janáček

Instituce
MV
MF
MPO
MMR
MPSV
MZe
MV
MV
MV
MV
MV
MF

Funkce
předseda
místopředseda
v.z. místopředseda
místopředseda
zástup za pana Baxu
místopředseda
Sekretariát RVIS
Host
Host
Host
Sekretariát RVIS
Následný zástup za MF

Program:
1. Zahájení jednání
2. Změna subalokací na prioritní projektové okruhy – prioritizace čerpání
finančních prostředků
3. Změna o plnění opatření ke Strategii rozvoje ICT služeb veřejné správy a jejím
opatřením na zefektivnění ICT služeb k 31. březnu 2016
4. Zakázka Policejního prezidia s názvem „Rámcová smlouva o poskytování
technické podpory a rozvoje aplikačního software NS-VIS“.
5. Různé
6. Závěr
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Průběh zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační společnost
dne 15. dubna 2016 od 9:00 hodin
1.

Zahájení jednání

Předseda RVIS, JUDr. Jaroslav Strouhal, přivítal všechny přítomné, seznámil
Předsednictvo s programem jednání, ověřil usnášení schopnost a jednání zahájil.

2. Změna subalokací na prioritní projektové okruhy – prioritizace
čerpání finančních prostředků
Předseda RVIS připomněl, že toto téma již na půdě P RVIS diskutováno bylo, a zkráceně
problematiku shrnul: Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci prioritizace okruhů
plynoucích ze strategického rámce říká, že v případě, kdy na projekty nebude alokace
finančních prostředků, který projekt se nemá realizovat – má mít v odpovědnosti odbor
hlavního architekta. Je těžké rozhodnout, aby odbor jednoho ministerstva v podstatě
rozhodoval za ostatní resorty, jestli ta která jejich priorita v rámci okruhu se má, či nemá
realizovat. Je nutné nějakým způsobem tuto problematiku verifikovat ze strany
Ministerstva pro místní rozvoj, a to alespoň dopisem minimálně na úrovni náměstka,
a to ať už i ze strany kontrol. Následně vyzval paní Léblovou k doplnění, která navrhla,
že je též vhodné se se zástupci MMR sejít, a vše vyjasnit. Předseda RVIS doplnil,
že Ministerstvo vnitra není řídící ani zprostředkující orgán, proto se domnívá, že OHA
by toto ve své kompetenci mít nemělo. K tomu se vyjádřil ředitel OHA, Ing, Petr Kuchař,
že kdyby přece jenom došlo na tu situaci, že by řídící orgán nechtěl řešit subalokační
otázky, tak navrhovali řešení spočívající ve vygenerování požadavku, který by mezi
sebou vytvořilo oddělení SAK a OHA a následně požádali RVIS o přesun alokace.
Zde zareagoval předseda RVIS, že toto Rada vlády nemá ve statutu, že může pouze
doporučit.
Usnesení: Na další zasedání předsednictva bude přizván zástupce MMR – pan Mgr.
Semorád.

3.
Změna o plnění opatření ke Strategii rozvoje ICT služeb veřejné
správy a jejím opatřením na zefektivnění ICT služeb k 31. březnu
2016
Předseda RVIS předal slovo Ing. Duffkové. Tento materiál měl být předložen na vládu
pro informaci k 31. 3. 2016. Bylo požádáno o prodloužení z důvodu zachování jednacího
řádu – je nutné hlasování členů P RVIS. K materiálu vznesl připomínky pan Marčan
z MPO spočívající v přeformulaci textu: ze „splněno opatření“ na „částečně splněno“.
K připomínce u opatření 3 byl požádán o vysvětlení ředitel OHA. Ing. Marčan
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připomínku vysvětli, že se jedná spíše o nešťastnou formulaci, kdy byl OHA pověřen
vybudováním NA (národní architektury), přičemž ve zprávě je uvedeno – splněno v podobě udělení pověření. Dle jejich názoru smyslem toho opatření je ne pověřit OHA
vybudováním NA, ale vybudovat tu národní architekturu. Ředitel Ing. Kuchař tak navrhl,
že do zprávy se uvede splněno částečně, s tím, že se na NA pracuje, cílem opatření není
skutečně někoho pověřit, ale vybudovat architekturu.

4.
Zakázka Policejního prezidia s názvem „Rámcová smlouva
o poskytování technické podpory a rozvoje aplikačního software NSVIS“
Předseda RVIS vyzval členy k hlasování o zakázce Policejního prezidia Policie České
republiky s názvem Rámcová smlouva o poskytování technické podpory a rozvoje
aplikačního softwaru NS-VIS“, neboť k zakázce proběhlo hlasování per rollam, avšak
se nevyjádřil dostatek členů. A zároveň apeloval na členy ohledně vážnosti hlasování.
Následně navrhl změnu hlasovacího procesu v jednacím řádu. Návrh zprávy
o projednání PS JŘBU odhlasována.

5. Různé
a)
EKIS respektive e-chart systému – bod vznesl Dipl. Ing. Hejna, který P RVIS
informoval a zároveň požádal o pověření k úkolu pro pracovní skupinu pro udržitelnost
o zřízení pracovní skupiny Ministerstva vnitra a Ministerstva financí
pro tento projekt, s tím, že písemný podklad zašle do měsíce. Předseda RVIS dodal,
že zhruba před měsícem se byli zástupci Ministerstva financí podívat na systém EKIS
a projevili zájem o spolupráci.
b)
ISDS (informačního systému datových schránek) – bod vznesl předseda RVIS,
kdy na prosincovém zasedání RVIS byl materiál k ISDS brán na vědomí. Ve stručnosti
se jednalo o to, zda odkoupit či neodkoupit licenci na datové schránky, která je v tuto
chvíli ve vlastnictví České pošty, státního podniku, který ji odkoupil od dodavatele
systému. Na Ministerstvu vnitra k tomu panem ministrem řízena poměrně široká
pracovní skupina čítající zástupce ministerstva jako zakladatele, společnosti Deloitte
jako poradního subjektu a zástupců České pošty. V rámci jednání skupiny v podstatě
byly doporučeny čtyři varianty, co se systémem dále, souhrnně varianty C, D jsou
poměrně komplikované, z čehož v podstatě plyne, že v podstatě Česká republika má dvě
možnosti. Licenci ponechat ve vlastnictví České pošty anebo využít opční právo, které
vyplývá z platně uzavřené smlouvy a licenci odkoupit do vlastnictví České republiky
Ministerstva vnitra. Pracovní skupina doporučila variantu odkupu do vlastnictví České
republiky. Současně bylo provedeno meziresortní připomínkové řízení, přičemž bude
vypracováno usnesení vlády, aby o této věci rozhodovala vláda. Ministerstvo vnitra tento
informační systém vnímá jako důležitý či závazný pro celou veřejnou správu, z tohoto
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důvodu je nutné, aby o této záležitosti rozhodla největší exekutiva, to jest vláda České
republiky a současně samozřejmě měla finanční prostředky, hodnota opce je orientačně
mezi 120 až 150 miliony korun, jenom licenčního práva k informačnímu systému,
což je samozřejmě nutné po Ministerstvu financí žádat do návrhu do státního rozpočtu
na příští rok. Připomínky k materiálu byly v podstatě všechny řádně vypořádány, nyní
probíhá komunikace s resorty, zda s vypořádáním souhlasí. Následně zde byla vznesena
připomínka z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, aby doporučení k tomu
materiálu, než bude postoupeno vládě České republiky, přijala Rada vlády, respektive
Předsednictvo. Za tím účelem bude během dnešního dne materiál rozeslán s tím, aby se
Předsednictvo RVIS do 29. dubna 2016 k materiálu vyjádřilo.
Diskuze: Ing. Marčan požádal, zda je možné materiál zaslat v revizích, neb již z minulého
zasedání se s materiálem seznamovali, a bylo by vhodné mít změny vyznačené. Předseda
RVIS ujistil, že pokud materiál v tomto formátu bude, bude rozeslán v této verzi.
Následně se Ing. Marčan dotázal na rozpory. Předseda RVIS poznamenal, že materiál
je vypořádán bez rozporu, s jednou standardní nevypořádanou připomínkou
z ministerstva financí. Tato připomínka rozporuje ukládací usnesení pro pana
vícepremiéra a ministra financí Babiše v tom smyslu, že je požadována alokace na odkup
licence. Připomínka však není brána jako věcně nevypořádaná. Následně pan Marčan
požádal o upřesnění, zda varianta B je v podstatě „startovací“ a následný výhled
do budoucnosti uvažuje o přejití na variantu C. Což znamená, změnit legislativu, ale
jedná se o celkem dlouhý proces. Nicméně ta varianta 2 otevře cestu pro variantu 3.
Předseda RVIS zareagoval, že ano, takovýto výhled do budoucna je. Členy požádal
o vyjádření do 14 dnů. Dále pan Šetina požádal o výstupy z pracovní skupiny, která se
tímto zabývá a dotázal se, na rozdíl mezi nákupem společností Česká pošta a nákupem
České republiky. Předseda RVIS odvětil, že požadavek k této celé záležitosti je především
o rozhodnutí vlády, zda nechat ISDS ve vlastnictví státního podniku Česká pošta,
a nebo ve vlastnictví České republiky.

6)

Závěr

Předseda RVIS v závěru informoval, že všichni členové RVIS budou požádáni o dodání
témat na chystané plenární zasedání RVIS na 10. června 2016. Poděkoval za účast
a navrhl další termín zasedání Předsednictva na den 28. dubna 2016 od 9:30 hodin.
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