Zápis č. 6/2017
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost
Datum konání: 26. května 2017 od 9:30
Místo konání: Kancelář NMV ICT JUDr. Jaroslava Strouhala
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4

Přítomní:
Člen
JUDr. Jaroslav Strouhal
Ing. Miloslav Marčan
Ing. Roman Vrba
David Šetina

Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa

Michal Šmejkal
Mgr. Jan Weigel
Mgr. Bohdan Urban
Ing. Petr Kuchař
Ing. Jolana Pastyříková
Mgr. Lucie Vaníčková

Instituce
MV
MPO
MV
MZe

Funkce
předseda
místopředseda
tajemník
člen

MF
MMR
MV
MV
MV
MV

místopředseda
v.z. místopředseda
stálý host
stálý host
sekretariát RVIS
sekretariát RVIS

MPSV

místopředseda

Program jednání:
1. Zahájení jednání

2. Online komunikace mezi členy Předsednictva RVIS

3. Konference eGovernment 2017
4. Různé
5. Závěr

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

2. Online komunikace mezi členy Předsednictva RVIS

Na základě minulého zasedání JUDr. Strouhal vyzval pana ředitele Šetinu k prezentaci
komunikačního nástroje BaseCamp, který by měl sloužit pro online komunikaci
mezi členy RVIS.

Pan ředitel Šetina představil projektově-sociálně-síťový software s názvem „BaseCamp“,
který je k dispozici pro všechny platformy (pro webové rozhraní i jako mobilní
aplikace). Označil jej za velmi intuitivní, ale přesto za velice profesionální. Obsahuje
komunikační bloky zvané „roomy“, v rámci každého bloku je možné přidávat chaty,
projekty, externí soubory, připomínky, události i úkoly. Program je k dispozici po třicet
dní zdarma jako trial verze, po vypršení této lhůty jej lze používat neomezeně
za mírný poplatek. JUDr. Strouhal vznesl dotaz na bezpečnost aplikace, jestli nemůže být
kompromitující používání e-mailu s doménou resortu. Toto by mělo být v pořádku,
v případě kolize s bránou CMS je samozřejmě možné užívat soukromou schránku.
Zadaný úkol: Do příštího zasedání předsednictva RVIS si přítomní stáhnou aplikaci
BaseCamp, pan ředitel Šetina z pozice administrátora založí „room“, do něhož rozešle
pozvánky. V rámci třicetidenní zkušební verze vyzkouší, zdali bude nástroj vyhovující.

3. Konference eGovernment 2017

Předseda RVIS otevřel další bod jednání týkající se možné podoby konference
eGovernmentu pod hlavičkou MV, jejíž uspořádání bylo odhlasováno na minulém
zasedání Předsednictva RVIS, a předal slovo panu tajemníkovi.

Ing. Vrba avizoval termín konání konference v úterý 5. prosince 2017 v Žofínském
paláci, kde bude k dispozici Velký sál a Primátorský salonek. O ceně se bude jednat.
Na konferenci bude představena výhradně veřejná správa, soukromý sektor
prezentován nebude.

V základním programu konference by v úvodu měly jednotlivé resorty shrnout
a představit svou činnost za uplynulé období. Vzhledem k nultému ročníku konference
by se mělo jednat o úspěchy a práci za uplynulé cca 4 roky. V návaznosti na prezentace
resortů by měla proběhnout diskuze s přítomnými. Předpokládaný časový rozsah úvodu
je 1,5 h. Jako další blok navrhl Ing. Vrba představení rozpracovaných
a plánovaných projektů, opět včetně diskuze. Dále téma vybudování eGovernment
Cloudu, u něhož by v době konání konference měly být reálné výstupy. Mezi další
témata, která by mohla být zařazena do programu, patří zákon o státní službě,
eFakturace, eNeschopenka, eObčanky, eIdentita atd.

V následné diskusi Mgr. Baxa vyjádřil souhlas s návrhem konference a vyzdvihl
důležitost sebeprezentace veřejné správy, která byla dosud závislá na konferencích
pořádaných soukromými pořadateli. JUDr. Strouhal doplnil, že na organizaci akce
by se mělo spolupodílet mimo MV více resortů, např. MPSV či MF kvůli většímu obsahu
prezentace veřejné správy, z níž mnoho témat bude zajímavých i pro soukromý sektor.

Ing. Vrba upozornil na zkrácený čas pro organizaci. Veřejné oznámení o akci by mělo
proběhnout v průběhu července či srpna. Zdůraznil také nutnost založení organizačního
výboru složeného ze zástupců jednotlivých resortů.

Ing. Marčan se dotázal, kdo je cílovou skupinou této konference a co má být hlavním
obsahem sdělení. Dle zúčastněných je to marketingová úloha a nastínění úkolů veřejné
správy pro rok 2018. Ing. Marčan navrhl upozadění úlohy marketingové
a upřednostnění praktických výstupů o postupech v nově zaváděných inovacích.
Dle jeho názoru by přednášky neměly být mít pouze informativní charakter. Konkrétní
detaily organizace budou záviset na organizačním výboru.
Na dotaz pana ředitele Kuchaře se zúčastnění shodli, že vznik této konference nebude
omezením pro účast na konferencích ISSS či v Mikulově, stane se pouze výhodou
v otázce prostoru vyhrazeného pro veřejnou správu.
Přijaté usnesení: Všichni zúčastnění se jednomyslně shodli s navrhovaným termínem
i místem pro uspořádání konference a se založením organizačního výboru.

Zadaný úkol: Informace o plánované konferenci bude zařazena do plenárního zasedání
RVIS naplánovaného na 16. června 2017. V týdnu od 29. května do 2. června 2017 bude
zvolen organizační výbor, členové RVIS budou nominovat své zástupce z jednotlivých
resortů. V případě bezproblémové chodu, může být pro plánování využit nástroj
BaseCamp.

4. Různé

a) Dotazníkové šetření RVIS – průzkum stavu datových center OSS
JUDr. Strouhal předal slovo panu Ing. Marčanovi, který informoval o kolizi
s pracovní skupinou pro eGovernment ohledně dotazníkového šetření RVIS
k průzkumu datových center. Příprava konečné verze dotazníku bude připravena
během čtyř až šesti týdnů, což je pro požadavky RVIS příliš dlouhá doba.
Pan náměstek Šmejkal navrhl vytvoření zjednodušeného dotazníku, jehož
výsledky by byly dostupné v kratším čase. Ing. Marčan se vyjádřil
pro dopracování již připravovaného materiálu, připomněl, že v roce 2015
proběhlo obdobné dotazníkové šetření, u něhož bylo již v roce 2016 Radou
odhlasováno jeho rozšíření a doplnění, a není třeba realizovat další zkrácené
šetření.

Pan náměstek Šmejkal upozornil, že výsledky dotazníkového šetření
ve spolupráci s eGC budou velmi detailní, ale mohou je vzhledem k přípravám,
průběhu a následného vyhodnocení očekávat pravděpodobně až v září 2017.
Požadavkem Rady byl ale rychlý zisk základních informací o všech datových
centrech, sálech a jejich kapacitách, tj. znát rozsah problematiky, a proto je tedy
pro variantu zrychleného paralelního dotazníku. V následné diskusi se zúčastnění
shodli, že zjednodušené šetření by nebylo shodné s výstupy z roku 2015, bylo by
doplněním, rozšířením a aktualizací těchto výsledků, které dle současných
informací již nejsou směrodatné, a především neobsahují podřízené složky státu.
Je nežádoucí čekat na doplnění návrhu širšího dotazníku, nýbrž by bylo vhodné
tuto rozpracovanou verzi omezit na minimum efektivních informací, tj. vytvořit
stručný dotazník. S pracovní skupinou eGC je možné dále spolupracovat

na obsáhlejší verzi, která může v brzké budoucnosti doplnit již vytvořený
základní přehled.

Zadaný úkol: Ještě téhož dne vytvoří pan náměstek Šmejkal efektivní
a jednoduchou verzi dotazníku, kterou do 18:00 hodin odešle elektronicky
předsednictvu, které jej po doplnění připomínek per rollam schválí.

b) Informace o legislativních předpisech

JUDr. Strouhal informoval, že proběhlo druhé čtení zákona o elektronické
identifikaci. Proběhly výbory k zákonu č. 328 o občanských průkazech v senátu,
které již prošly veřejnou správou a ústavněprávním výborem a 31. května 2017
by měly být předmětem jednání na plenárním zasedání senátu. Ing. Marčan
doplnil, že třetím čtením prošel i zákon o elektronických komunikacích.

c) Termín oficiálního zahájení používání nástroje NEN

Pan náměstek Baxa se dotázal, zdali se posouvá termín oficiálního zahájení
užívání elektronického nástroje NEN, jelikož se k němu stále váže dost
negativních reakcí a o případném posunu se již neformálně jednalo. JUDr.
Strouhal potvrdil, že pro povinné připojení platí termín 1. července 2017.
Zástupci MV i MPO konstatovali, že nástroj již používají.

d) Národní koncept rozvoje IT

Ing. Marčan sdělil, že v novelizaci zákona č. 365 byl uzákoněn vznik Národního
konceptu rozvoje IT, rád by v budoucnu otevřel diskusi ohledně inovace tohoto
konceptu. Pan ředitel Kuchař potvrdil, že koncepce je rozpracovaná a na příštím
Předsednictvu návrh představí. Ing. Marčan se dotázal, zdali NAP (Národní
architektonický plán) bude podmnožinou této koncepce nebo se bude o něj
opírat. Ing. Vrba vysvětlil, že koncept rozvoje IT je pouze jiným a rozšířeným
vyjádřením NAP.
Zadaný úkol: Ing. Kuchař představí na příštím zasedání předsednictva RVIS
nástin první verze inovace Národního konceptu rozvoje IT.

e) Souhrn objektů zahrnutých do inicializace ÚEP a ÚEF

Ing. Marčan v reakci na usnesení vlády ohledně ÚEP (úplného elektronického
podání) a ÚEF (úplné elektronické fakturace) připravil podklady, které obsahují
souhrn objektů, jichž se tato změna dotkne. Jednotlivé postupy se budou dále
rozpracovávat s ohledem na konkrétní implementaci. Na MV se dle Ing. Vrby
touto problematikou zabývají odbory eGovernmentu a Hlavního architekta.

5. Závěr
JUDr. Strouhal poděkoval všem za účast, připomněl konání plenárního zasedání RVIS
dne 16. června 2017, navrhl termín dalšího zasedání předsednictva Rady na 23. června
2017 v 9:30 hodin a ukončil jednání.
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