Zápis č. 7/2017
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost
Datum konání: 23. června 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. Roman Vrba
Ing. Miloslav Marčan
Mgr. Ondřej Malý
Viktor Janáček
Mgr. Bohdan Urban
Ing. Petr Kuchař
Ing. Miroslav Tůma, Ph.D
Mgr. Lucie Vaníčková
Zdeňka Ráczová

Instituce
MV
MV
MPO
ÚV
MF
MV
MV
MV
MV
MV

Funkce
předseda
tajemník
místopředseda
místopředseda
v.z. místopředseda
host
stálý host
host
sekretariát RVIS
sekretariát RVIS

Program jednání:
1. Zahájení jednání
2. Aktuální informace o tvorbě Informační koncepce ČR
3. Online komunikace mezi členy předsednictva RVIS
4. Konference eGovernment 2017
5. Různé
6. Závěr

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

2. Aktuální informace o tvorbě informační koncepce ČR
JUDr. Strouhal předal slovo Ing. Kuchařovi, který zúčastněným představil návrh nové
informační koncepce ČR. Koncepce vzniká na základě zákona č. 365/2000 o ISVS, §5a
odst. 1, který vejde v účinnost 1. července 2017. Informační koncepce stanoví cíle
z oblasti informačních systémů a z obecných principů jejich pořizování, vytváření,
správy a provozování. Nejdůležitějšími body obecné osnovy budou informace o tom,
co je třeba stavět, případně měnit či upravovat, a jakým způsobem tohoto docílit,
tj. např. principy výstavby informačních systémů či architektonické principy.
Jak bude vypadat kompletní zpracovaná koncepce, nastínil Ing. Kuchař
na příkladu Propojeného datového fondu, který je jednou z deseti až dvanácti kapitol,
které budou tímto způsobem zpracovány. V základě se rozděluje na business vrstvu,
která bude obsahovat informace o zákonném zmocnění, aplikační vrstvu, která bude
popisovat služby, jaké stát nabízí, např. ISZR, a vrstvu technologickou a komunikační,
na jaké technologie jsou daná řešení postavena a dostupné komunikační prostředí
(KIVS, CMS).
Kompletně zpracovaná koncepce bude zatím jediným manuálem pro uchopení této
problematiky, která je předmětem častých jednání, ale není souhrnně sepsána.
Dále se koncepce zabývá čtyřvrstvou architekturou a architektonickými principy,
kde pan Kuchař jako příklad uvedl systém, který již funguje ve Velké Británii. V České
republice se zatím neuplatňuje a jeho zprovoznění bude předcházet mnoho diskuzí
nad konečnou podobou. Jedná se o systém znovupoužití softwaru, aplikovaný v případě,
že se ve veřejné správě bude vytvářet nový software. Ten bude muset mít otevřený
zdrojový kód tak, aby jej mohla jiná část veřejné správy dále použít. Na stránkách ÚHA
budou poté open source softwary centralizovaně zveřejňovány. Ing. Vrba v tomto bodě
poukázal na nutnost smluvního ošetření takového systému a navrhnul, aby přílohou
zpracované koncepce byl vzorový příklad smluvního řešení a aby byly užité smlouvy
jednotné.
Pro zprovoznění kompletní informační koncepce bude nutné upravit několik vyhlášek
zákona č. 365. Jako příklad uvedl pan ředitel vyhlášku č. 529/2006 Sb., která je vlastně
předchůdcem dnešní koncepce, je nadřízeným koncepčním materiálem, ale kupříkladu
nereflektuje vznik Zákona o kybernetické bezpečnosti. Dále vyhlášku č. 53
o Referenčním rozhraní, pod kterou spadá např. výše uvedené Propojení datového
fondu, která je ale již z r. 2007 a bude tedy nutné ji novelizovat.
Dále by součástí nové koncepce měla být úprava jejího zveřejnění, např. na samostatném
portálu. Nyní jsou informace v internetovém portálu eGovernementu těžko
dohledatelné.
Ing. Kuchař vyzval přítomné, aby posílali své náměty, co a jakým způsobem dále
zahrnout do chystané informační koncepce. Další subjekty, kterých se problematika
týká, budou taktéž požádány, aby materiál doplnily.

V otázce časového harmonogramu pro vytvoření informační koncepce se zúčastnění
shodli na nejzazším termínu 20. srpna 2017 pro vyjádření tak, aby kompletní materiál
mohl jít na konci září do meziresortního připomínkového řízení. Dále by měl být nástin
představen na začátku září 2017 na konferenci v Mikulově a 15. září 2017 na plenárním
zasedání RVIS.
Přijaté usnesení: Rada vláda pro informační společnost jednomyslně odhlasovala,
že souhlasí s připravovanou podobou Národní informační koncepce a navrženým
termínem pro její dokončení.

3. Online komunikace mezi členy Předsednictva RVIS
Na základě úkolu z minulého zasedání předsednictva RVIS, kdy měl pan Šetina rozeslat
přítomným pozvánky do pracovního nástroje Basecamp, konstatovali zúčastnění,
že pozvánka jim dosud nedorazila. Není k dispozici informace, jestli se jedná o technický
problém.
Zadaný úkol: Kontaktovat pana Šetinu s dotazem, jak se vyvíjí příprava skupiny
v nástroji Basecamp.

4. Konference eGovernment 2017
Tajemník RVIS podal zprávu o přípravě konference eGovernmentu. Aktuální koncept
vychází z výstupů organizačního výboru, který se sešel 13. června 2017.
Termín konference byl přesunut z úterý 5. prosince 2017 na čtvrtek 2. listopadu 2017,
místem konání zůstává palác Žofín. Cílovou skupinou konference bude vedení veřejné
správy (obcí, krajů, resortů). Jedná se o skupiny s rozdílnými zájmy, čemuž bude nutno
přizpůsobit i program. Úvodní bodem konference budou cca 10 minutové prezentace
výsledků ministerstev za poslední 4 roky. Počítá se s účastí MPSV, MV, MF, MPO, MZE
či MMR, prezentace by měly být předneseny na úrovni náměstků. Následovat bude
diskuze. V prezentaci centrálních projektů se organizační výbor shodl na nutnosti
prezentace témat eFakturace a GDPR, které osloví všechny přítomné. Dále jsou navržena
témata jako např. Portálová řešení, eNeschopenka a eRecept, eObčanka, eIdentita, GIS,
eGovernment Cloud, CMS či aktuálně řešená Národní informační koncepce. Množství
navržených témat však bude nutné zúžit. Ing. Vrba kvůli tomuto sjedná schůzku
s NAKIT, který celou akci financuje a i nadále budou navrhovaná témata předmětem
jednání organizačního výboru.
Vstup na konferenci bude pro veřejnou správu a novináře zdarma, pro soukromý sektor
za poplatek. Kapacita sálu činí cca 300 – 350 osob. Potvrzení jsou zahraniční účastníci
z Velké Británie a Dánska. Odborným garantem je CACIO.
V následné diskuzi přednesl Ing. Marčan otázku, jak přesvědčit cílovou skupinu, zejména
z řad obcí, aby se konference zúčastnili, tj. jak pro ně připravit program,
který je maximálně osloví. Bylo navrženo, aby byl do organizačního výboru přizván člen
Svazu měst a obcí a také předložen návrh Ing. Marčana o vytvoření dotazníku
pro zástupce obcí. Ten by však byl spíše přítěží pro již přetížené úředníky. Navrhl
prezentaci témat přenesené působnosti, které by oslovily 256 obcí s rozšířenou

působností. Ing Vrba v reakci upozornil, že mnoho témat jde pojmout různým způsobem
(technická stránka věci, teorie, použití v praxi), ale potíží je, že právě v těchto detailech
se zájmy cílových skupin rozchází. Je tedy nutné pojmout témata obecně.
JUDr. Strouhal oslovil pana Malého s dotazem, zda na konferenci také vystoupí
a představí, k čemu ho vláda pověřila, ač to nemusí úzce souviset s eGovernmentem.
Mgr. Malý navrhl krátkou informaci o usnesení vlády k eFakturaci a k Úplnému
elektronickému podání, a dále krátkou prosbu k zástupcům obcí ohledně zatěžování
rozšiřování internetové sítě věcnými břemeny.
Předseda RVIS v otázce časového harmonogramu souhlasil s Ing. Vrbou, že pozvánky
na konferenci bude nutné rozeslat v průběhu července 2017 a že na příštím jednání
předsednictva je nutné hlasovat o naplánovaném programu, vystupujících atd.
Zadaný úkol: Ing. Vrba ve spojení s organizačním výborem připraví na zasedání
předsednictva RVIS dne 14. července 2017 podklady nutné k vytvoření základní podoby
programu (tj. témata a přednášející), které budou moci být použity v pozvánkách.

5. Různé
a) Informace o Ceníku IT služeb
Pan ředitel Tůma představil Ceník IT služeb a prací, jehož vznik inicializovala
skupina tvořená řediteli ICT, která se neformálně schází za účelem sdílení
informací a předávání zkušeností. Jednou z aktivit, která vzešla z těchto jednání,
je právě vytvoření jednotného ceníku, který vzniká pro usnadnění orientace
v cenách dodavatelů. 13 subjektů (10 resortů, SZR, Státní pokladna a NAKIT)
uzavřelo smlouvu o sdružení, rozhodlo se spolupodílet na připravovaném
projektu a zadalo výběrové řízení na dodavatele jednotného ceníku. Zakázku
vysoutěžila VŠE, která pro vytvoření ceníku využila Registr smluv, kde 90 %
zpracování dat probíhá elektronicky za pomoci osmi softwarových nástrojů, jež
byly pro tento účel vytvořeny. Výstupy jsou poté ručně kontrolovány
a čištěny. Výsledky byly Vysokou školou ekonomickou dodány v přesném
termínu, tj. 21. června 2017. Náklady na vytvoření činily necelých 100.000 Kč
pro každý ze subjektů. Výstupy obsahují informace o cenách v rámci minima,
průměru a maxima. U jednotlivých rolí je popsáno, z kolika smluv a dodavatelů
byly vyhodnoceny. Ceník se stane důležitým faktorem pro určování předběžné
ceny zakázky a pro výběr dodavatele. VŠE nabídla také spolupráci na další
údržbě a aktualizaci ceníku za částku cca 700.00 Kč bez DPH ročně, nabídka
se zvažuje. 28. června proběhne jednání zadávajících subjektů, na kterém
proběhnou připomínky či akceptace této verze.
JUDr. Strouhal se dotázal, jak se k ceníku dostane odborná veřejnost, jestli
se zvažuje portál pro uveřejnění či dokonce samostatná aplikace. Zdůraznil,
že je třeba, aby měly k těmto materiálům přístup skupiny, které posuzují zakázky.
Ing. Tůma konstatoval, že zatím je ceník k dispozici ve formě excelové tabulky
pro celou státní správu. Nad dalšími možnostmi zveřejnění zatím se zadavateli
neuvažovali. Tato otázka bude otevřena na jednání 28. června. Ceník by ovšem
neměl být přímo k dispozici pro dodavatele, aby nesloužil jako návod
pro nastavení cen.

Ing. Vrba dále v diskusi položil otázku, zda je možné aplikovat stejný ceník
i pro jiná odvětví veřejné správy. Ing. Tůma potvrdil, že v této fázi se jedná pouze
o základní přeprogramování vstupních dat v již vytvořených nástrojích, a je tedy
možné, je aplikovat na cokoliv.
Další diskusi otevřel Mgr. Malý dotazem, zda se uvažuje o nástroji, který umožní
bazální kontrolu dat ze smluv zadávaných do registru, je-li z nich produkován
ceník. Ing. Vrba poukázal na to, že správnost zadaných dat je povinností
zadávajícího subjektu, přičemž na trhu jsou v tuto chvíli dva nebo tři nástroje,
které jim s tímto mohou pomoci. Generovaný ceník vychází ze samotných smluv
a ne z meta dat zadávaných do registru.
Mgr. Malý navázal, zda existuje statistika, která by vyhodnocovala první rok
fungování registru smluv. Ing. Vrba poskytl pouze informaci a počtu zadaných
smluv, který činí cca půl milionu, což je méně, než se očekávalo. Další souhrnné
statistiky neexistují. JUDr. Strouhal navrhl, aby Mgr. Malý svolal schůzi, na které
by byl vytvořen seznam analytik, které by bylo možné vyprodukovat.
Zadaný úkol: Ing. Tůma na schůzce se zadavateli zakázky Jednotného ceníku IT
služeb projedná možnosti zveřejnění ceníku. Vzhledem k neúčasti na příštím
zasedání předsednictva, poskytne výsledky v dostatečném předstihu
Předsednictvu RVIS, aby členové mohli Ceník projednat.
Zadaný úkol: Mgr. Malý svolá pracovní schůzi ve věci analýzy Registru smluv
za uplynulý rok. Výsledky budou představeny na příštím jednání předsednictva.

b) Dotazník k elektronizaci nástrojů eGovernmentu
Dále se v bodě různé dotázal Ing. Marčan, zda všichni státní tajemníci obdrželi
dotazník k Elektronizaci nástrojů eGovernmentu, kterou rozeslal pan Matěj
Bulant z MPSV. Průzkum se týká tématu, které RVIS již v minulosti zpracovala
a vygenerovala z něho zprávu na vládu. Ing. Vrba doplnil, že se zřejmě jedná
o součást akčního plánu vzdělávání MPSV. Přítomní se domluvili,
že se k zadanému dotazníku postaví jednotně.
Zadaný úkol: Ing. Marčan přepošle výše uvedený dotazník na sekretariát RVIS,
který bude kontaktovat státního tajemníka, zda dotazník také obdržel.
c) Závěry Pracovní skupiny pro jednací řízení bez uveřejnění
Další téma, které v bodě různé otevřel JUDr. Strouhal, se týkalo závěrů pracovní
skupiny pro jednací řízení bez uveřejnění. Zde většinou resorty požadují zakázku
s ohledem na přirozený „vendor lock-in“. Ta je obvykle schválena s požadavkem
na vytvoření studie. Ve většině případů je to splněno, ale neexistuje jejich
jednotný přehled. ČÚ má tyto materiály k dispozici, ale odmítá je poskytnout.
JUDr. Strouhal tedy navrhl vytvořit dopis, ve kterém by z pozice předsedy RVIS
žádal o doložení, zda a jak byla opatření naplněna, případně o jejich zaslání.
S návrhem členové předsednictva souhlasili.

d) Hlasování ohledně zakázky pro MZV
Ing. Marčan navázal, že při posledním hlasování RVIS ohledně zakázky pro MZV
bylo nejasně formulováno znění v Návrhu zprávy o projednání týkající
se doložení stanoviska hlavního architekta a dalších dvou materiálů.
Mgr. Vaníčková doplnila, že nejasnou formulaci projednávala s tajemnicí PS JŘBU,
přičemž všechny tři materiály měl předkladatel předložit před postoupením
hlasováním členům PS JŘBU, což učinil.

6. Závěr
JUDr. Strouhal poděkoval všem za účast, navrhl termín dalšího zasedání předsednictva
Rady na 14. července v 9:30 hodin a ukončil jednání.

