Zápis č. 8/2018
Mimořádné zasedání Předsednictva
Rady vlády pro informační společnost
Datum konání: 12. října 2018 od 9:30
Místo konání: Ministerstvo vnitra, zasedací místnost c. 1.40, nám. Hrdinů 3, Praha 4
Přítomní:
Člen
Ing. Vladimír Dzurilla
Ing. Roman Vrba
Mgr. Tomáš Martinec
Mgr. Ondřej Malý
Bc. Václav Nebeský
Ing. Miroslav Zábranský
Ing. Jaroslav Šmíd
Ing. Ondřej Felix
Ing. Petr Kuchař
Ing. Zdeněk Zajíček
Ing. Martin Havlíček
Ing. Pavel Beran
Ing. Tomáš Kryl, Ph.D.
Ing. Ivan Pilný
Radek Brázda

Instituce
MV
MV
MPSV
MPO
MMR
MSp
NÚKIB
MV
MV
ICT Unie
MZe

Ing. Jiří Borej
Ing. Josef Praks

MZd
MK

Ing. Miloslav Marčan

MPO
MPO
MF
SPČR
MV
MV
MV

Ing. Petr Očko
Mgr. Radoslav Bulíř
Mgr. Ondřej Ferdus

Ing. Pavel Poledna
Ing. Jolana Pastyříková
Mgr. Lucie Vaníčková

MO
MZV
MŠMT

SMOČR

Funkce
Předseda RVIS
Tajemník RVIS
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
v. z. Mgr. Jana Sixty
Člen
Člen
Člen
Člen
Host
Host
Host
Host
Host
Host
Oddělení RVIS
Oddělení RVIS
Oddělení RVIS

Program jednání:
1. Zahájení jednání
2. Informace k OPCI OKsystému
3. Ukončení jednání
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1. Zahájení jednání
Předseda Rady vlády pro informační společnost (dále jen RVIS nebo Rada), Ing. Dzurilla,
přivítal všechny zúčastněné a potvrdil usnášeníschopnost. Informoval členy,
že mimořádné jednání bylo svoláno z důvodu projednání zakázky resortu Ministerstva
práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“), která byla přeřazena z plenárního zasedání
RVIS na jednání Předsednictva RVIS. Ing. Dzurilla vyzval pana náměstka Martince,
aby uvedl, z jakého důvodu představuje zakázku právě na tomto jednání.

2. Informace k OPCI OKsystému
Mgr. Martinec uvedl, že v poslední době bylo medializováno, že od 1. ledna 2019 nebude
MPSV schopno vyplácet dávky týkající se zaměstnanosti, sociálních služeb atd.,
Společnost OKsystém, která tyto agendy zabezpečuje, byla na základě JŘBU v roce 2016
zasmluvněna s datem do 31. prosince 2018 s tím, že do 30. září 2018 může využít opci
na další dva roky. MPSV tuto opci nevyužilo z důvodu, že probíhaly kontroly z NKÚ.
Na základě těchto kontrol, a v souvislosti s agendami Úřadu práce, podalo NKÚ trestní
oznámení na Městské státní zastupitelství a na Nejvyšší státní zastupitelství. Když se
MPSV dotazovalo, co bylo předmětem trestního oznámení, NKÚ oznámilo,
že tuto informaci nemůže poskytnout. Dotaz nebyl zodpovězen ani Vrchním státním
zastupitelstvím v Praze. MPSV bylo tudíž postaveno do situace, kdy resort nevěděl,
zda by uplatněním opce do 30. září 2018 případně nepokračoval v trestné činnosti.
Z důvodu časové tísně nebyl čas a prostor na otevřené výběrové řízení, neboť OKsystém
potřebné informace odmítal poskytnout. Cesta JŘBU také nebyla vhodná. Nezbylo nic
jiného, než se s OKsystémem dohodnout a vytvořit dodatek, který umožní opci uplatnit
do 30. listopadu 2018. Předpokládá se, že je ještě dostatečný prostor pro odstranění
právních vad. Opce bude využita nejdéle do 31. prosince 2020. Závěr je takový,
že systém Úřadu práce nezkolabuje a dávky budou nadále vypláceny.
Mgr. Martinec by tímto chtěl požádat o doporučení ze strany Předsednictva RVIS.
Ing. Dzurilla poděkoval za podání informace a doplnil, že tato zakázka již byla
projednávána na jednání PS JŘBU, kde bylo předkladatelům oznámeno, že zakázka
do JŘBU nepatří. Ing. Dzurilla doporučil, aby MPSV vypracovalo materiál, který by byl
zaslaný na vládu, byl zařazen do rozpravy, kde by prezentovali harmonogram těchto
projektů, kolik do nich již bylo investováno a celkovou situaci na MPSV ohledně daných
systémů.
Mgr. Martinec poděkoval za doporučení a dodal, že příští rok chtějí vyhlásit otevřené
výběrové řízení, také se bude jednat o odkoupení dat ze strany OKsystému. Dva roky
je dostatečně dlouhá doba na to, aby nemusela být prodloužená smlouva s OKsystémem.
Doporučení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost doporučuje
ministerstvu práce a sociálních věcí k OPCI OKsystému vypracovat materiál, ve kterém
bude zahrnut harmonogram projektů včetně finančních náležitostí a celkové situace
ohledně daných systémů. Tyto informace poté Předsednictvo RVIS doporučuje předložit
vládě do rozpravy.
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3. Ukončení jednání
Ing. Dzurilla poděkoval všem za účast, navrhl
na 2. listopadu 2018 od 9:30 hodin a ukončil jednání.
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