Zápis č. 1/2015
ze zasedání Společného řídícího výboru pro eGovernment a
služby informační společnosti ve veřejné správě
dne 6. listopadu 2015
Přítomni:
p.č.
1
2
4
5
7
14
15
16
19
20
22
28
29
30
31
32

Jméno

Instituce

Ing. Štěpánka Cvejnová

Ministerstvo vnitra

Mgr. Markéta Kovandová

Ministerstvo vnitra

Ing. Miloslav Marčan

Ministerstvo průmyslu a
obchodu

Ing. Karel Měřínský

MěÚ Bučovice

JUDr. Zdeněk Němec

Ministerstvo vnitra

Ing. Jaromír Plíšek

Ministerstvo zahraničních
věcí

(na prez.listině v.z. )

Ministerstvo kultury

Ing. Martin Zeman, DMS

Ministerstvo zdravotnictví

Ing. Mgr. David Sláma

Ministerstvo vnitra

Mgr. Lubomír Valenta

Ministerstvo vnitra

Mgr. Bohdan Urban

Ministerstvo vnitra

Ing. Helena Duffková

Ministerstvo vnitra

Mgr. Jana Menšíková

Ministerstvo vnitra

Ing. Martin Lukáš, Ph.D.

Ministerstvo vnitra

Mgr. Lucie Novotná

Ministerstvo vnitra

Ing. Bohuslav Zůbek

Ministerstvo vnitra

(zástup za Ing.
Zdeňka Nováka)

(zástup za Ing. M.
Tůmu, Ph.D.)

Společný řídící výbor pro eGovernment a služby informační společnosti ve veřejné správě

33
34
35
36

Ing. Ondřej Menoušek

Ministerstvo vnitra

Petr Stiegler

Česká pošta, s.p.

Ing. Roman Vrba

Ministerstvo vnitra

Mgr. Jiří Šafránek

Krajský úřad Olomouckého
kraje, AK ČR

(zástup za Mgr.
Barešovou)

1) Zahájení jednání
Předseda Společného řídícího výboru, Ing. Roman Vrba, přivítal všechny přítomné
na prvním oficiálním zasedání a omluvil účast nepřítomných. Zároveň ve stručnosti
představil činnosti a význam Společného řídícího výboru pro eGovernment a služby
informační společnosti ve veřejné správě (dále jen „Společný řídící výbor“).
Společný řídící výbor bude především dohlížet a řídit realizaci Strategického cíle č. 3,
projednávat jeho výstupy, opatření a aktivity a předkládat je ke schválení RVIS. Hlavní
činností Společného řídícího výboru je zajištění spolupráce při realizaci úkolů
specifikovaným Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy.
Statut Společného řídícího výboru je již připraven a postupuje do procesu schvalování
na obě dvě Rady vlády ( RVVS a RVIS). Po jeho schválení se začne Společný řídící výbor
pravidelně scházet jednou za měsíc a plnit svou roli. Předseda Společného řídícího
výboru navrhl členům scházet se vždy poslední středu v měsíci od 9:30 hodin od ledna
roku 2016. Členové bez námitek souhlasili. Byla představena tajemnice Společného
řídícího výboru, Ing. Helenu Duffkovou, která bude mít na starost organizační
a administrativní zabezpečení Společného řídícího výboru (zpracování zápisů apod.).
Pan Ing. Miloslav Marčan z Ministerstva průmyslu a obchodu vznesl dotaz k prvnímu
oficiálnímu jednání, neboť si není jistý situací, týkající se schvalování členů. Předseda
výboru uvedl vysvětlení pojmu „oficiální“ z toho důvodu, že byli nově jmenovaní
a schválení členové výboru, neboť Rada vlády pro veřejnou správu vznesla připomínku
ke stávajícímu zastoupení členů, kde převažovali odborníci v oblasti ICT, bylo by vhodné
stejného zastoupení i v oblasti veřejné správy. Proto na zasedání společných Rad (RVVS
a RVIS) v červnu, došlo ke schválení nově nominovaných členů, proto je dnešní jednání
prvním oficiálním. Ing. Miloslav Marčan poděkoval za vysvětlení, které mu zcela
postačilo.
Následně předseda výboru upozornil na mírnou změnu programu, kdy bude mít
přednášku paní Mgr. Menšíková společně doplněnou panem Mgr. Valentou k tématu
Implementační plán č. 3, čímž se přednáška paní Mgr. Menšíkové předřazuje, ostatní
zůstává ve svém pořadí a předává slovo Ing. et. Mgr. Davidu Slámovi, tajemníkovi RVVS
a řediteli Odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, MV ČR.
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2) Zpráva ze zasedání Rady vlády veřejné správy
Tajemník RVVS, Ing. et. Mgr. David Sláma, ještě doplnil informace k dotazu
Ing. Miloslava Marčana, že původně navrhovaný seznam členů byl opravdu doplněn
o odborníky z veřejné správy, a to z toho důvodu, aby obě Rady vlády měly
své adekvátní zastoupení na Společném řídícímu výboru, zároveň upozornil členy
na změnu předsedy Společného řídícího výboru, kdy na prvních dvou neoficiálních
zasedání byl předsedou Ing. Petr Kuchař, ředitel odboru Hlavního architekta MV ČR,
a po dohodě se stal novým předsedou Ing. Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu
MV ČR. Následně tajemník RVVS, Ing. et. Mgr. David Sláma, podal zprávu ze zasedání
Rady vlády pro veřejnou zprávu: poslední jednání Rady vlády pro veřejnou správu
proběhlo dne 25. září 2015, další jednání je plánované na 20. listopad. Na posledním
zasedání (25. 9. 2015) se projednávaly harmonogramy výzev operačních programů
pro období 2014 a 2012, zabývaly se současným stavem personálních procesů
ve správních úřadech a projednávaly informace ohledně změn na pracovištích
finančních úřadů a aktivitou, kterou bude projednávat i tento Společný řídící výbor
v rámci IP3 tzn., jak se vyvíjí postup prací a aktivit a z toho vycházejících rizik v IP3.
V IP 1 a IP2 již projednáno. Na nadcházejícím zasedání se RVVS chce zabývat analýzou
možnosti administrativního členění státu, kterou po RVVS bude chtít evropská komise
v rámci ex - ante kondicionalit, a výsledky projektu mezi obecní spolupráce, který
realizoval Svaz měst a obcí.

3) Zpráva ze zasedání Rady vlády pro informační společnost
Tajemník RVIS, Mgr. Lubomír Valenta, informoval členy o zasedání RVIS a přiblížil její
organizaci, pracovní skupiny a výbory, její výstupy a okruhy, kterými se zabývá - více
viz příloha č.1: 1_SRV__Valenta_RVIS_prezentace_final. Následně informoval, že zápisy
z jednání RVIS a Předsednictva RVIS jsou průběžně zveřejňovány na stránkách
Ministerstva vnitra.
Vznesen dotaz Ing. Miloslavem Marčanem, k slidu č. 5 (jeho upřesnění) RVIS: „Materiály
týkající se působnosti útvaru Hlavního architekta – investice do ICT
nad 6 mil. Kč ročně.“ Usnesení však toto rozšířilo na všechny výdaje, ne jen investiční.
Předseda Společného řídícího výboru, Ing. Roman Vrba, souhlasil, že je skutečně tomu
tak, že se jedná o výdaje z rozpočtu a doslovně citoval přesný název: „Základní zásady
postupu při čerpání finančních prostředků na výdaje související s informačními
a komunikačními technologiemi s hodnotou více než 6 milionů Kč ročně. Dále uvedl
zásadní úkol, který s tímto usnesením vznikl: „vláda ukládá 1. místopředsedovi vlády
pro ekonomiku a ministru financí zpracovat ve spolupráci s ministryní práce a sociálních
věcí a ministrem vnitra a vládě do 30. listopadu 2015 prostřednictvím Rady vlády
pro informační společnost předložit analýzu možností odměňování zaměstnanců veřejné
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správy na úseku informačních a komunikačních technologií za účelem vytvoření
konkurenceschopné podmínky pro získání a udržení kvalifikovaných odborníků v této
oblasti ve státní službě“. A zdůraznil, že se jedná o dlouhodobý problém veřejné správy
absorbovat skutečné odborníky a nabídnout jim zajímavé finanční ohodnocení.
Mgr. Lubomír Valenta se za nepřesnost ve slidu omluvil, a k zápisu bude přiložena již
opravená verze.

4) Naplňování aktivit vycházejících z implementačního plánu č. 3
a vyhodnocení registru rizik k datu 31. 10. 2015 a základní informace
IROP a OPZ
Slovo bylo předáno Mgr. Janě Menšíkové, vedoucí oddělení Samostatného oddělení
strategií a ESIF (SAK), která představila možnosti financování v oblasti eGovernmentu
ze strukturálních fondů. Informovala o vazbě na strategický rámec, představila operační
program relevantní pro financování ICT ve veřejné správě z hlediska kompetencí MV, SC
3.2 IROP a PO 4 OPZ. Následně informovala členy o seznamu projektových okruhů, které
byly předloženy vládě pro informaci (pozn. tento seznam není závazný). Vysvětlila
členům, že celkem bylo vytvořeno 22 karet projektových okruhů, které tematicky
popisují, čeho by v tom daném období mělo být dosaženo. Skládají se z jednotlivých
karet (2 – 3 stránky), k nimž patří exelovská tabulka, a vše je součástí Implementačního
plánu č. 3, který je právě hlavní náplní Společného řídícího výboru. Do xls tabulky lze
doplňovat projekty průběžně, zásadní je však karta. Projekt je nutný předložit RVIS,
který ji po projednání zařadí do seznamu. Mgr. Jana Menšíková předala slovo
tajemníkovi RVIS, Mgr. Lubomíru Valentovi, k podání informace o aktualizaci registru
rizik, kde je jedna zásadní změna, jež se jeví i opticky. Jedná se o posunutí rizika:
nedostatečné personální zajištění nebo nedostatečná kapacita realizačního týmu
(pravděpodobnost výskytu x dopad výskytu rizika = výsledná hodnota) nahoru, neboť je
doporučeno zvýšit hodnotu indikátoru pravděpodobnosti na 5,0 (maximální, riziko
nastalo) a hodnotu dopadu výskytu 4,0; v celkovém součinu 20.A – čelní místo v registru
rizik. Souvisí zejména s procesem přípravy a schvalování projektových záměrů, dále
v návaznosti na lhůty související s aplikací zákona o Státní službě při přijímání nových
zaměstnanců. Na druhém místě zůstává specifické riziko pro cíl 3.1, obtížná řiditelnost
procesu při zadávání administrace veřejných zakázek, hodnota 15, třetím posun je u
rizika nedodržení harmonogramu, z hodnoty 3,7 na 3,8 v návaznosti na zdržení, které
vzniklo při připomínkovém řízení IP3, ale stejně tak zůstává v červeném místě. U
ostatních rizik nedochází ke změnám hodnot jejich indikátorů, některá rizika nenastala,
nedošlo ani k žádným změnám v jejich popisu nebo stavu. Viz příloha č. 2:
2_SRV_IP3_Priloha_4_Registr rizik_stav k 31.10.2015 a 2_SRV_IP3_stav plnění aktivit.
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K tématu byl vznesen dotaz od Ing. Miloslava Marčana, zda bude možné obdržet
prezentovaný registr rizik. Tajemnice Ing. Helena Duffková informovala, že společně
se zápisem budou odeslány veškeré přílohy zde prezentované.
Následně Mgr. Jana Menšíková navázala na tajemníka RVIS Mgr. Lubomíra Valentu,
a představila IROP pro období 2014 – 2020: Integrovaný regionální operační program
pro období 2014 – 2020, Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných
institucí, Specifický cíl 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy
prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT, týká se realizace „tvrdých“
investičních projektů a Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020, Prioritní osa 4:
Efektivní veřejná správa, Specifický cíl 4.1.1: Optimalizovat procesy a postupy ve VS,
Specifický cíl 4.1.2: Modernizovat rozvoj a řízení lidských zdrojů ve VS, týká se realizace
„měkkých“ neinvestičních projektů (vzdělávání, analýzy, studie proveditelnosti, apod.).
Blíže viz příloha č. 3: 3_SRV_Menšíková_spolecny-ridici-vybor-06112015-prezentace_f. Dále
upozornila, že je vždy důležité si prostudovat karty projektových okruhů, aby bylo
zřejmé, kam projekt patří, a že navazuje na dlouhodobou koncepci státu, kraje apod.

5) Kybernetická bezpečnost resortu MV ČR
Ing. Bohuslav Zůbek, vedoucí oddělení, Odbor kybernetické bezpečnosti MV ČR, omluvil
neúčast pana ředitele Ing. Miroslava Tůmy, Ph.D., Odboru kybernetické bezpečnosti
a koordinace ICT (SIKT) z důvodu časového vytížení a představil agendu týkající
se základních informací týkající se kyberbezpečnosti, politiku ISMS (zavedení systému
řízení bezpečnosti). Byl představen pokyn pro ministra vnitra o ustanovení Výboru
pro řízení kyberbezpečnosti, základní pravidla (celkem sedm základních bodů,
po podpisu by měly být distribuovány všem pro seznámení), dokumenty ISMS (zelené
dokumenty jsou již hotové, modré jsou metodiky zpracované společně s NBÚ a externí
společnost, jsou schváleny a lze se dle nich řídit, fialové jsou tzv. kontejnery obsahující
zápisy, analýzy rizik, vše je křížově propojené) - a jejich rozdělení ve vrstvách. Až bude
systém schválen, bude volně přístupný uživatelům Ministerstva vnitra, bude možné
s dokumenty pracovat, čerpat potřebné informace, využívat je apod. (pozn. kyberprostor
nemá hranice, např. uživatel z Německa, Polska atd. by udělal útok na nás, musíme znát,
jakým způsobem se toto řeší právě v Německu, Polsku apod.) Kybermanažer zároveň
informoval o průběhu školení, kterého se Výbor pro řízení kyberbezpečnosti účastnila,
a tato simulace, která byla aplikována v rámci školení, byla z reálných událostí, tyto
hrozby se již uskutečnily v jiných státech (Estonsko napadeno Egyptem). Dále
informoval o e-learningovém školení, které bude prezentováno 1. prosince 2015
a o školení pro vedoucí odboru MV 13. a 19. listopadu. Další informace viz příloha č. 4:
4_SRV_Tůma_Kybernetická bezpečnost resortu MV verze 1.
Paní Mgr. Jana Menšíková vznesla dotaz ohledně řídících aktů, že je zpracovávají
s garanty, a kdo je tohoto garantem na Ministerstvu vnitra? Ing. Bohuslav Zůbek
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vysvětlil, že garantem je svým způsobem Odbor vzdělávání, který jim dodal metodiku,
na základě které provádějí vzdělávací aktivity. Jsou zde garanti např. Správy základních
registrů, a dalších informačních systému, se kterým potřebné dokumenty konzultují.
Mgr. Menšíková přeformulovala dotaz: „ My jsem správci informačního systému státní
služby, který byl prohlášen jako významný informační systém, a kdo za něj zodpovídá –
věcný správce nebo provozovatel? Ing. Zůbek dopřesnil, že nebyl prohlášen
za významný, nýbrž navržen, a tento systém by měl být od 1. 1. 2016 zařazen
do seznamu významných informačních systémů. A za kyberbezpečnost tohoto systému
odpovídá věcný správce, ale je zde třeba i stanovisko provozovatele.
K tématu se vyjádřil předseda Společného řídícího výboru, že toto téma bude čím dál
více aktuálnější, tato problematika by neměla být podceňována, a vidí zde prostor
pro vzdělávání. Kyberbezpečnost by rád viděl i jako povinný předmět již na základních
školách, neboť jsou nejohroženější skupinou mladí lidé.

6) Registr smluv
Ing. Ondřej Menoušek, vedoucí oddělení informačních systémů, odboru eGovernmentu,
MV ČR, podal informace k registru smluv. Účastníky seznámil s historií legislativy
registru smluv, v současné chvíle jsou předloženy senátní i sněmovní verze zákona
Poslanecké sněmovně, prozatím nebyly zařazeny na jednání. Správcem registru smluv
je Ministerstvo vnitra, zveřejňují se pouze smlouvy (nikoliv finanční plnění
či objednávky) a mohou je zveřejnit obě smluvní strany, plynou zde i sankce
za neuveřejnění smluv v registru, smlouva neuveřejněná je neplatná. Nezveřejňují
se smlouvy nižší hodnoty než 50.000,-Kč bez DPH a to do 30 dnů od uzavření smlouvy.
Registr smluv se nachází na Portálu veřejné správy, v Sekci otevřená data, pravidelně
publikuje zhruba 60 subjektů (průměr rok 2015), aktuálně je zveřejňováno řádově 1000
dokumentů měsíčně. Základní princip současného řešení registru smluv je že může
publikovat orgán veřejné moci nebo subjekt, kterému MV na základě jeho žádosti udělí
povolení, předpokladem je, že má datovou schránku, neboť veškeré publikační procesy
probíhají přes datové schránky (včetně povolených formátů). Základní činnosti:
zveřejnění záznamu registru smluv, na základě tohoto se obdrží identifikátor, v rámci
něhož lze následně provádět další operace (dodatečné přílohy, další záznam,
zneplatnění záznamu, apod.). Tři technické způsoby jak publikovat: prostřednictvím
externí aplikace, vložení manuálně a publikace prostřednictvím formuláře, umístěného
na stránkách registru smluv. Technické problémy nejen s publikací lze řešit na stránkách
ePoradna, ale též je možné využít telefonického řešení, všechny možnosti jsou uvedeny
na zmiňovaných stránkách portálu veřejné správy.
Rozvinula se debata ohledně procesu vkládání smluv do Registru smluv (scan, ve wordu
a poslední stránka nascanována, spousty ruční/manuální práce při vkládání apod.). Bylo
zde odkázáno na samotný Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, konkrétně
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§ 5 Způsob uveřejnění, přičemž tento právní předpis se nyní nachází v legislativním
procesu a tudíž není známo finální znění tohoto ustanovení, jak již bylo dříve zmíněno.
Další informace viz příloha č. 5: 5_SRV_20151106_Registr_smluv_PVSv2.

7) Vytvoření a implementace interaktivního personálního portálu pro
potřeby zaměstnanců ve veřejné správě
V důsledku zpoždění pana Ing. Lukáše Martina, Ph.D., projektového manažera
Personálního portálu, podal informace k projektu PePo Mgr. Lubomír Valenta, odboru
eGovernmentu, MV ČR. Hlavním cílem projektu je vytvoření metodického nástroje
a podpora efektivity rozvoje a řízení lidských zdrojů ve veřejné správě (pro územní
samosprávu: obce I., II. a III. typu). Dílčími cíli projektu je: podpora řízení lidských
zdrojů v územní samosprávě, lepší výkon řízení lidských zdrojů u obcí I. a II. typu (cca.
6000 obcí), postupné sjednocování personálních činností v obcích I. a II. typu
a Interaktivní portál www.ipepo.cz (doména registrována). Přínosy projektu jsou
především státem garantované informace v oblasti personální práce územních
samospráv, zvýšení kvality personální práce v územních samosprávách, postupné
metodické sjednocování personální práce územních samospráv, úspora nákladů za
personální a právní služby, zjednodušení orientace v personální práci, možnost využití
šablon typických personálních dokumentů (pracovních smluv, DPČ, DPP, apod.),
možnost vyhledávání školení a akreditovaných institucí i lektorů pro různé oblasti
v kompetenci územních samospráv a další. Zpracovatelem tohoto portálu je Institut
pro veřejnou správu Praha.
Blíže příloha č. 6: 6_SRV_Prezentace_PePo_Personalisti_konference_2015_final_5.
Byl vznesen dotaz od Mgr. Menšíkové, ohledně modulu, který obsahuje rejstřík
úředníku, jež mají složenou zkoušku odborné způsobilosti. Musí obce tyto informace
do tohoto modulu dávat povinně, nebo je to na dobrovolnosti? Odpověď zodpověděl Ing.
Martin Lukáš, Ph.D., projektový manažer, kdy v tuto chvíli, neboť se jednalo o betaverzi,
zde možnost byla, a nyní, kdy se portál překlápí do vlastního/produkčního provozu,
a musí se nyní nastavit procesy, které souvisí s povinnostmi pro obce, a také jak
se budou aktualizovat procesy, tvorba redakční rady apod. není jasné, jakým způsobem
se bude vkládat – musí či dobrovolnost. Je spíše nabízeno na bázi dobrovolnosti.
Mgr. Menšíková odůvodnila svůj dotaz tím, že toto řešení považuje, jako dobrou
platformu, kdy se dá přehledně zkontrolovat, zda úředník má absolvovanou zkoušku
o odborné způsobilosti.
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8) Různé
Do bodu Různé nikdo nezařadil žádné téma, a nebyl vznesen ani jeden dotaz
či připomínka. Předseda Ing. Roman Vrby doplnil, že Společný řídící výbor vidí jako
médium, které přenáší jednotlivé informace mezi jednotlivými Radami (RVIS a RVVS),
tak také očekává, že se budou informace přenášet i mezi jednotlivými resorty
i s územím samosprávy. Dále členy vyzval, že pokud budou mít téma k projednání, aby
námět zaslali, následně bude zařazen do programu jednání Společného řídícího výboru.
Též členy informoval o působnosti a úkolech Společného řídícího výboru, především
o koordinaci Strategického rámce resp. jeho implementaci, o procesu řešení
jednotlivých cílů, „nabírání zaměstnanců“ v rámci implementační jednotky, jak byly
řešeny jednotlivé cíle, tak postupné jmenování koordinátorů, kteří budou v podstatě
„skládat účty“ jak se jednotlivé cíle naplní, což je jedním z hlavních úkolů Společného
řídícího výboru. Dále podal informace o podaných inzerátech za Ministerstvo vnitra
v rámci Implementační jednotky.

9) Závěr
Další termín zasedání společného řídícího výboru stanoven na den 27. ledna 2016
od 9:30 hodin.
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