Zápis č. 9/2017
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost
Datum konání: 11. srpna 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
Viktor Janáček
Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa,
David
LMM. Šetina
Ing. Veronika Kadlecová
Ing. Aleš Havránek
Ing. Petr Kuchař
Mgr. Lucie Vaníčková

Instituce
MV
MV
MPO
MF
MPSV
MZe
ÚV
MMR
MV
MV

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

Program jednání:
1. Zahájení jednání
2. Dotazníkové šetření RVIS
3. Ceník ICT služeb
4. Konference eGovernment 2017
5. Návrh výkladu usnesení č. 265 z 30. března 2016 a usnesení vlády č. 347/2017 ve věci
úplného elektronického podání
6. Návrh programu plenárního zasedání RVIS
7. Různé
8. Závěr

1. Zahájení jednání
Předseda Rady vlády pro informační společnost (dále jen RVIS nebo Rada) přivítal
všechny zúčastněné, informoval členy o změně na postu místopředsedy za Ministerstvo
financí a představil pana ředitele odboru Provoz ICT a uživatelská podpora pana Viktora
Janáčka, který je rovněž pověřen řízením sekce Informačních a komunikačních
technologií. Dále prověřil usnášeníschopnost a zahájil jednání.

2. Dotazníkové šetření RVIS
JUDr. Strouhal předal slovo panu Janáčkovi, který podal informaci k výsledkům
dotazníkového šetření, které byly s předstihem zaslány Radě. Výsledky obsahují
informace o celkovém počtu prostor pro umístění ICT, a to datových sálů, center
a serveroven vlastních i cizích. Informace o deklarované dostupnosti, která je dle
výsledků šetření vyšší u datových center vlastních. Z výsledků vyplývá, že k dispozici
je stále dostatek prostoru.
Ing. Marčan požádal Radu o zaslání dat výsledků dotazníkového šetření Pracovní
skupině pro Přípravu a vybudování eGovernment Cloudu. Všichni souhlasili.
JUDr. Strouhal se dotázal, jak bude RVIS dále nakládat se zpracovanými daty. Mgr. Baxa
upozornil, že primárním cílem dotazníkového šetření byl zisk komplexních informací
o datových centrech, což bylo naplněno. Dále bude třeba se podívat na to, jak datová
centra konsolidovat a sledovat základní pilíře datových center jako např. sledování
infrastruktury. Je zapotřebí komplexní pohled státu na IT. Pan Janáček navrhl
zapracování výsledků dat do připravované informační koncepce.
Mgr. Baxa v návaznosti upozornil na zahájený audit NKÚ, který se zaměřuje právě
na strategie a koncepce, spolupráci mezi resorty atd. Audit se bude týkat MF, MV a MMR.
Ing. Marčan doplnil, že NKÚ oznámil, že se bude zabývat i efektivností centralizovaného
zadávání.
Přijaté usnesení: Členové předsednictva RVIS se jednomyslně shodli, že berou na vědomí
podané výsledky dotazníkové šetření RVIS a dále souhlasí se zapracováním doporučení,
jež z šetření vyplývají, do Národní informační koncepce.

3. Ceník IT služeb
JUDr. Strouhal navázal v tomto bodě na minulé zasedání Předsednictva RVIS,
který se týkal ceníku IT služeb, což je meziresortně připravený dokument ve spolupráci
s VŠE. Dokument byl rozeslán členům Rady a je vyvěšen i na webových stránkách MV.
Předseda RVIS navrhl předložit materiál vládě, kde by z jeho projednání vzniklo
usnesení, které by všem složkám státu uložilo, aby dle dokumentu postupovaly. Nyní
je třeba vypsat meziresortní připomínkové řízení, přičemž návrh usnesení bude
předschválen Radou.

Mgr. Baxa navrhl doplnit kontrolní bod, který určí maxima i minima pro schválení,
která se mohou ve výjimečných situacích lišit od dat dokumentu. Dle pana Kuchaře již
nyní existuje takovýto kontrolní bod, jen nebylo možné se odvolávat na tento dokument.
Přijaté usnesení: Rada vlády pro informační společnost se jednomyslně shodla,
že použití ceníku IT služeb je třeba zavázat vládním usnesením. Bude vypsáno
meziresortní připomínkové řízení, přičemž návrh usnesení předschválen Radou.

4. Konference eGovernment 2017
Tajemník RVIS informoval o novinkách v přípravách konference eGovernmentu. Byly
rozeslány pozvánky a je již vytvořen přibližný časový rámec, podle kterého bude
konference probíhat. Organizace konference bude řízena elektronicky, připravené
jsou např. registrace přes mobilní telefony. Průběh bude rozdělen do jednotlivých
témat, v rámci každého z nich vystoupí čtyři řečníci a další diskusi bude řídit moderátor,
kterým bude pan Veselovský. Dotazy budou odesílány také přes mobilní zařízení. Nyní
je v řešení otázka, zda se bude konference vysílat online, čímž by bylo umožněno
odesílání dotazů i v případě nepřítomnosti.
Účast přislíbilo velvyslanectví Velké Británie, Dánska a Estonska. Osloveni budou
i zástupci Slovenské republiky. Proběhlo jednání se Svazem průmyslu, aby konferenci
zpropagoval i mezi svými členy. Jednou z možností je, že by paní Jabůrková mohla
vystoupit právě za Svaz průmyslu v rámci GDPR.
Dále byly v diskuzi projednávány možnosti financování konference. Závěry budou
upřesněny na jednání přípravného výboru.
Pan Janáček zpochybnil vhodnost naplánovaného termínu konference v souladu
s termínem voleb. Dle předsedy RVIS je konference věcná, odráží nařízení vlády ohledně
Strategického rámce rozvoje veřejné správy a implementaci do českého právního řádu,
které jsou nezávislé na sestavě vlády. MF zváží účast na konferenci.

5. Návrh výkladu usnesení č. 265 z 30. března 2016 a usnesení vlády č.
347/2017 ve věci úplného elektronického podání
Předseda RVIS předal slovo Ing. Vrbovi, který avizoval počátek platnosti usnesení
k elektronické fakturaci a úplnému elektronickému podání ke konci roku 2018. Poukázal
na problém, že není přesně definováno, jak bude úplné elektronické podání vypadat,
a tudíž není možné připravit úpravy systémů. MV připravovalo k této problematice
projekt, jehož schvalovací proces byl ale nepřiměřeně dlouhý, a nyní je nereálné jeho
spuštění a provoz na jeden rok. Ing. Vrba navrhl, aby RVIS společně s panem Kuchařem
připravila výklad záměru projektu, který má obecně popisovat celý proces a funkci
úplného elektronického vyřízení. Cílem je prodloužení projektu nad rámec začátku
platnosti usnesení. Návrh bude připraven během dvou týdnů a počítá se s jeho
schválením na plenárním zasedání dne 15. září 2017. Pracovní skupina pro Spisové
služby připravuje metodiku z hlediska podání, jenž bude k dispozici na konci září 2017.
Ing. Marčan dodal, že MPO v této věci podniklo několik kroků, a ocenil by spíše
doplňující metodiku.

6. Schválení programu plenárního zasedání RVIS
Program plenárního zasedání RVIS naplánovaného na 15. září 2017 byl přítomným
rozeslán s předstihem. K jeho znění nebyly vzneseny žádné připomínky.
Přijaté usnesení: Rada vlády pro informační společnost jednomyslně schválila program
plenárního zasedání RVIS.

7. Různé
a) Absence zástupce MPO v pracovním výboru pro prostorové informace
Ing. Vrba zdůraznil, že po prvním zasedání tohoto výboru vyšlo najevo,
že by složení výboru mělo být posíleno o zástupce MPO. Ing. Marčan dodal,
že pokud bude cíl výboru jiný než pouze kompetenční spory, ke kterým není
MPO schopno poskytnout své odborníky, pak bude v záležitosti věcných
informací osloven někdo v oboru elektronických komunikací či odboru
stavebnictví, kdo se stane členem výboru.
b) Zaslaný materiál od MPSV s názvem „Příprava koncepčního řešení

důchodového pojištění“
Mgr. Baxa informoval, že materiál navazuje na informace poskytnuté Radě
na počátku loňského roku. MPSV provedlo aktualizaci dokumentu, jelikož tento
informační systém má vliv na každého občana ČR. Popisuje návrh nového řešení
a informuje o pokroku v zajištění původních technologií. JUDr. Strouhal navrhl
rozeslání materiálu všem členům RVIS, připomínkovat jej bude možné přímo
Mgr. Baxovi. Téma bude otevřeno na příštím zasedání předsednictva.
c) Online komunikace mezi členy předsednictva RVIS
Předseda RVIS informoval, že pan Šetina rozeslal pozvánky do aplikace
Samepage, kterou navrhl jako vhodnou alternativu původně zmiňovaného
nástroje BaseCamp. Mgr. Baxa zhodnotil nástroj pozitivně. Pan Kuchař vznesl
připomínku na náročnost aplikace z hlediska výdrže baterie. JUDr. Strouhal
navrhl, aby nástroj vyzkoušeli všichni členové předsednictva.
Zadaný úkol: Pan Šetina rozešle pozvánky do aplikace členům předsednictva
RVIS.

8. Závěr
JUDr. Strouhal poděkoval všem za účast, navrhl termín dalšího zasedání předsednictva
Rady na 1. září 2017 v 9:30 hodin a ukončil jednání.

