Zápis č. 9/2016
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost

Datum konání: 3. června 2016, 9:00– 10:30
Místo konání: Kancelář NMV ICT JUDr. Jaroslava Strouhala
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4

Přítomní:
Člen
JUDr. Jaroslav Strouhal
Ing. Jiří Havlíček, MBA
Dipl.Ing. Miroslav Hejna
Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa
JUDr. Jan Blecha
David Šetina
Mgr. Bohdan Urban
Ing. Roman Vrba
Ing. Petr Kuchař
Mgr. Milena Jabůrková
Ing. Helena Duffková

Instituce
MV
MPO
MF
MPSV
MMR
MZe
MV
MV
MV
SPČR
MV

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

Program:
1. Zahájení jednání
2. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
3. Harmonogram opatření plynoucí ze Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a
její opatření na zefektivnění IST služeb
4. Různé
5. Závěr

Sekretariát Rady vlády pro informační společnost

Průběh zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační společnost
dne 3. června 2016
1.

Zahájení jednání

Předseda RVIS, JUDr. Jaroslav Strouhal, přivítal všechny přítomné, představil Mgr.
Jabůrkovou (členku představenstva SP ČR, předsedkyni Expertního týmu SP ČR
pro digitální ekonomiku), která se vyjádří k bodu č. 2 programu. Seznámil Předsednictvo
s programem jednání, ověřil usnášení schopnost a jednání zahájil.

2.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Předseda RVIS předal slovo Mgr. Jabůrkové, aby členy seznámila s nařízením o ochraně
osobních údajů. Mgr. Jabůrková zároveň požádala, aby s tímto tématem vystoupila
na plenárním zasedání RVIS dne 10. června 2016. Nařízení by mělo být implementováno
do právního prostředí ČR do konce roku 2020. Důvodem předložení tématu je,
že nařízení zcela zásadně změní koncepci ochrany osobních údajů – jedná se nově
o regulaci všech aktivit, které mohou vést k sledování chování občanů ať už fyzicky nebo
v jejich digitální stopě, tzn. každá web stránka, každá aplikace apod. v určitých případech
mohou vést k monitorování občanů. Zasahuje do všech oblastí průmyslu
a podnikání (např. výrobní podniky, které využívají čísla k identifikaci zaměstnanců,
monitorují jeho pracovní proces – opět monitorování chování občana) Dále informovala,
že nařízení se v některých případech chová jako směrnice.
Diskuze nad tématem: Pan náměstek Hejna vznesl dotaz na soulad nařízení s řízením
kvality (výrobek má kód, který identifikuje pracovníka, jež ho vyrobil apod.). Mgr.
Jabůrková reagovala, že při monitorování kvality opět je nutný soulad s tímto nařízením.
Vychází z analogie o bezpečnosti práce, a každý předpis se zkoumá z hlediska ochrany
dat. Maximální pokuty jsou 4% hrubého globálního obratu nebo 20 mil Euro, dle toho,
co je vyšší. Neboť se bude měnit zákon o ochraně údaj, a bude mít vliv též na zákoník
práce, vliv na výzkum ve zdravotnictví apod. (dopad široký). Důvodem prezentace
na plenárním zasedání RVIS je s ostatními resorty prodebatovat, jakým způsobem
proběhne adaptace nařízení o ochraně osobních údajů v českém právním prostředí,
které legislativní normy se budou upravovat, jakým způsobem se k tomuto přistoupí,
zda se začalo pracovat na novele zákona o ochraně osobních údajů, též nutné
spolupracovat s bussinesem, tvorba analýz apod. Toto téma též bude zařazeno
na červencovou tripartitu.
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Usnesení: Předsednictvo RVIS se usneslo na přípravě oslovení resortů, k definicím
agendám a odpovědnosti opatření plynoucí ze Strategie ICT a na základě podkladů
se připraví harmonogram plnění opatření.

3.

Různé
a) Jednací řád – členům Předsednictva byl rozeslán aktualizovaný jednací řád, který
pozměňuje formu hlasování. Členy odsouhlasen.
b) Formulářový server – téma vznesl pan ředitel Šetina,
c) Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě v oblasti ICT – informace podal pan
náměstek Mgr. Bc. Et. Bc. Baxa – základní změny, které byly prezentovány
na minulém Předsednictvu – platí (např. upuštění ustanovení nástupu
zaměstnanců na první platový stupeň, též u neobsazených pozici volných déle jak
6 měsíců u 12 platových tříd výše a je zde limit nad 5 % Možnost u vynikajících
pracovníků dát až 200 % osobního příplatku

6. Závěr
Termín příštího zasedání byl stanoven na 23. června 2016 od 13.00 hodin.
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