Zápis č. 8/2017
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost
Datum konání: 14. července 2017 od 9:30 hodin
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
Michal Šmejkal
Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa, LMM.
Ing. Aleš Havránek
Ing. Petr Kuchař
Mgr. Lucie Vaníčková

Instituce
MV
MV
MPO
MF
MPSV
MMR
MV
MV

Program jednání:
1. Zahájení jednání
2. Informace o ceníku IT služeb
3. Dotazníkové šetření RVIS
4. Konference eGovernment 2017
5. Různé
6. Závěr

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

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

2. Informace o ceníku IT služeb
Ceník IT služeb byl již představen na minulém zasedání předsednictva RVIS. Předseda
RVIS zopakoval, že se jedná o meziresortně zpracovaný dokument za účasti VŠE. Ceník
byl zveřejněn na internetových stránkách MV a předmětem budoucí diskuse by mělo
být, jak s materiálem dále efektivně pracovat. Pan Šmejkal poznamenal, že dokument
je na MF již používán, ale doporučuje jej vládně zavázat. Ostatní členové s návrhem
souhlasili.
Zadaný úkol: Členové předsednictva RVIS navrhují, aby byl tento bod zařazen
i na následující jednání Předsednictva (11. srpna 2017). Po prostudování materiálu bude
toto téma zařazeno k diskuzi, zda by tento materiál měl být předložen vládě
s doporučením ceník používat.

3. Dotazníkové šetření RVIS
JUDr. Strouhal předal slovo panu Šmejkalovi, který potvrdil, že sbíraná data
dotazníkového šetření datových center jsou kompletní a nyní se připravuje souhrnná
prezentace výsledků. Osloveno bylo 84 subjektů, odpovědělo zatím 81 z nich, zbývající
odpoví dodatečně.
Z dotazníkového šetření zatím vzešlo, že stát má umístěny servery ve 153 lokalitách,
13 vlastních datových sálů, 3 cizí, 17 vlastních datových center, 11 dalších, která využívá,
100 serveroven a dalších 9 cizích. Jejich dostupnost je vysoká – 99,5 %, z čehož je možné
vyvodit vysoké náklady pro běžné aplikace. Je k dispozici 9000 metrů čtverečních
plochy, využitá plocha je 7300 metrů čtverečních, tj. 82 %. Jsou k dispozici cca 16%
rezervy pro rozšíření. Je alokován příkon 7 MW, využíváno je 3000 W, tudíž
i při rozšíření plochy nebude nikdy plně využit.
JUDr. Strouhal přednesl žádost Pracovní skupiny pro přípravu a vybudování
eGovernment Cloudu, aby jim byla zaslána nasbíraná data. Rada souhlasila s vyhověním
žádosti.
Zadaný úkol: Do příštího zasedání předsednictva RVIS (11. srpna 2017) zpracuje pan
Šmejkal výsledky dotazníkového šetření do souhrnné prezentace. Materiál pošle
s předstihem, aby bylo možné jej do zasedání připomínkovat a připravit konečnou verzi.
Zadaný úkol: Sekretariát RVIS zašle data vzešlá z dotazníkového šetření Pracovní
skupině eGC.

4. Konference eGovernment 2017
Tajemník RVIS shrnul informace o konferenci eGovernmentu, která proběhne
2. listopadu 2017 v Žofínském paláci. Cílovou skupinou je management IT, proto byla
vybrána průřezová témata, která se budou řešit na všech úrovních. Jedná se o témata
eFakturace, GDPR z pohledu IT, eIdentita spojena s eObčankou, eSlužby, kam budou

zařazeny eNeschopenka a eRecept, a dále Koncept rozvoje IT. Dále představil návrhy
pozvánek, které budou schváleny na schůzi Organizačního výboru konference.
Následně proběhla diskuze nad obsahovým a grafickým zpracováním pozvánek.
Ing. Vrba požádal náměstky o přislíbení své účasti, aby bylo možné je jmenovat
na pozvánkách, které budou rozeslány do konce července Ministerstvem vnitra.
Mgr. Baxa se dotázal, jestli byla v souvislosti s konáním konference zaznamenána reakce
organizátorů konferencí pořádaných v Hradci a v Mikulově. Z Mikulova se ozvali
s nabídkou spolupráce.
Zadaný úkol: RVIS osloví členy Předsednictva RVIS s požadavkem vystoupení
na chystané konferenci a dále pana náměstka resortu Ministerstva dopravy.

5. Různé
a) Nahlášení témat na plenární zasedání RVIS
JUDr. Strouhal upozornil členy, že budou v nejbližší době osloveni sekretariátem
RVIS s možností nahlášení témat na plenární zasedání, které proběhne dne
15. září 2017.
b) Aktualizace „Přehledu o plnění opatření na zefektivnění ICT služeb veřejné
správy“
Dále v bodě různé informoval předseda RVIS o aktualizaci „Přehledu o plnění
opatření na zefektivnění ICT služeb veřejné správy“ v rámci Strategie ICT.
Přehled plnění opatření je předkládán vždy k 30. březnu a 30. září vládě ČR
pro informaci. Aktualizované znění bude členům rozesláno.
c) Informace k dotazníku MPSV k Elektronizaci nástrojů eGovernmentu
Mgr. Baxa upozornil, že má ohledně tématu sjednanou schůzku s panem
náměstkem Heydukem. Tajemník Rady vlády o dotazníku také jednal, výsledky
šetření budou Radě předány a v budoucnu budou obdobné záležitosti řešeny více
napřímo. Dotazník zpracovává nově ustanovené vedení, které by mělo usnadnit
vzájemnou komunikaci.
d) Aktuální informace z legislativy
Minulý týden proběhly dva výbory v rámci Návrhu zákona o elektronické
identifikaci – Výbor pro územní rozvoj a Územně-právní výbor v rámci senátu ČR
– oba Návrh podpořily. Následovat bude Zdravotní výbor a finální hlasování
legislativního procesu.
Zákon o občanských průkazech je podepsán prezidentem republiky.
Od počátku července 2017 nabyla účinnosti novela zákona č.365/2000
o informačních systémech.

e) Novela zákona o nemocenském a zdravotním pojištění
Pan náměstek Baxa informoval o novele zákona o nemocenském a zdravotním
pojištění, která zavádí eNeschopenku. Novela již prošla sněmovním výborem
a nyní také čeká na schválení Výborem pro zdravotní a sociální politiku.
Mgr. Baxa upozornil, že největší problém mají lékaři s využíváním eNeschopenky,
konkrétně jakým způsobem bude probíhat identifikace, tedy s principem
přihlášení formou eIdentity nebo certifikátu MPSV, potažmo datových schránek.
Je třeba dořešit, jestli bude stačit identifikace přihlášením nebo certifikovat každý
dokument.
V souvislosti s novelou vyvstaly z různých stran otázky ohledně systému
důchodového pojištění, tzv. Nového systému důchodových agend. Potíž spočívá
v tom, že stávající aplikace je velmi zastaralá a její prostředky, na kterých běží,
mohou být jako služba ukončeny. Momentálně je řešena soutěž
na technologickou infrastrukturu (s cílem vyvázat se z logu Fujitou), zároveň
s ní je připravován projekt na nový systém důchodových agend. Rok byly
získávány požadavky pro uspokojení složité infrastruktury této problematiky.
Zakázka by měla být dokončena na konci srpna, následně přednesena Radě.
Pan náměstek Baxa zdůraznil potřebnost této zakázky, která je částečně
zpochybňována médii. Věc byla konzultována s hlavním architektem, zatím
je prodloužena stávající platforma Mainframe, na OHA byla podána žádost
o nákup zařízení.
f) Termín pro podání zprávy o Úplném elektronickém podání
V návaznosti na usnesení vlády č. 347 o Úplném elektronickém podání
a Elektronické fakturaci, upozornil Ing. Marčan na termín pro podání zprávy
do poloviny srpna 2017. Na zprávě se pracuje, nyní je v Enterprise architektuře
vytvořen širší model. Paní ředitelka Janečková posoudí, v kterých bodech je třeba
provádět předběžnou řídící kontrolu.
Zadaný úkol: Ing. Marčan neformálně rozešle nedokončený dokument členům
Rady.
g) Zhodnocení úspěchů za poslední 4 roky
Pan Šmejkal informoval o žádosti pana premiéra z 30. června o informaci
o úspěších za poslední 4 roky. Dotázal se, zda odpověď v rámci úspěchů Rady
zpracovává každý resort sám či bude vytvořena souhrnná zpráva za RVIS.
Předseda Rady zhodnotil pozitivně nápad na vytvoření souhrnu úspěchu RVIS
za dva a půl roku fungování. Informace mohou být vytaženy z existujících výkazů.
Zadaný úkol: Získat informaci, jestli MV obdrželo tuto žádost a předložit
ji k dalšímu zpracování.
h) Nominace MF do PS JŘBÚ
Pan Šmejkal se dotázal, jakým způsobem je možné zapojit resort do PS JŘBU.
Odpověď bude poskytnuta sekretariátem RVIS.

6. Závěr
JUDr. Strouhal poděkoval všem za účast, navrhl termín dalšího zasedání Předsednictva
Rady na 11. srpna 2017 v 9:30 hodin a ukončil jednání.

