Zápis č. 10/2017
10. zasedání Společného řídícího výboru pro eGovernment
a služby informační společnosti ve veřejné správě
(dá le „RVIS“)

30. srpna 2017, 9:30 – 11:00 (1,5 hodiny)

Ministerstvo vnitra, zasedacı́ mı́stnost č . 1.40, ná mě stı́ Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

Přítomní:

(z jedná nı́ poř ıź en audiozá znam)

Člen / trvale pověřen
Ing. SŠ tě pá nka Cvejnová
Ing. Miloslav Marč an
Ing. Michal Kopecký
JUDr. Zdeně k Ně mec
Prof. Ing. Jiř ı́ Voř ı́šek, CSc.
Ing. Josef Praks
Ing. Martin Zeman, DMS
Ing. Roman Sekanina
Ing. Roman Vrba
Mgr. Bohdan Urban
Viktor Janá č ek
David SŠ etina
Přítomný bez práva hlasovat / host
Ing. Petr Kuchař
Ing. Mgr. Andrea Balažková
Mgr. Jan Kalina
Mgr. Lucie Vaníčková
Ing. Jolana Pastyříková
Zdeňka Ráczová
Ing, Zuzana Růžičková
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Zástup
Mgr. Marké ta Kovandová
Ing. Jan Klocperk

Pplk. Ing. Zdeně k Kociá n

Organizace
MV
MPO
MCČ Praha 2
MV
VSŠ E Praha
MK
MZ
MO
MV
MV
MF
MZe
Organizace
MV
MV
MV
MV
MV
MV
MV

Program
1. Zahájení jednání

2. Nominace garantů IP3 a jejich náhradníků

3. Stav projektů IP3

4. Rizika IP3

5. Návrh výkladu usnesení č. 265 z 30. března 2016 a usnesení vlády č.347/2017
ve věci úplného elektronického podání

6. Konference „Snadná navigace světem úřadů“
7. Různé

8. Závěr jednání
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1. Zahájení jednání
Ing. Vrba přivítal přítomné členy výboru a konstatoval, že jednání není usnášeníschopné.
Představil program a informoval, že bod č. 2 Konference „Snadná navigace světem
úřadů“ je přesunut na konec jednání z důvodu lepší posloupnosti.

2. Nominace garantů IP3 a jejich náhradníků

Mgr. Ing. Balažková informovala, že seznam garantů k jednotlivým okruhům IP3 byl
zaslán s předstihem. Došlo ke změně v projektovém okruhu č. 1, kde byl Mgr. Kroupa
nahrazen panem Tajtlem. Povinnost jmenování garantů a jejich náhradníků vyplývá
ze statutu SŘV a jednotliví zástupci jsou tvůrci projektových karet a jsou odpovědní
rozhodovat o míře jejich plnění.
Ing. Růžičková zažádala o upřesnění informace ohledně garanta k projektovému okruhu
č. 3.1 Úplné elektronické podání, kterým je dle seznamu jmenován Mgr. Kalina z odboru
eGovernmentu, ale v rámci projektu implementační jednotky, který dodává garanty
a odborné gestory, je na této pozici od 14. listopadu jmenován Mgr. Svoboda.
Mgr. Ing. Balažková uvedla, že k tomuto nemá v tuto chvíli přesné informace, situaci
prověří a případná aktualizace bude odeslána k hlasování per rollam.

3. Stav projektů IP3

Mgr. Ing. Balažková informovala o stavu projektů k implementačnímu plánu č. 3,
který byl v souhrnu odeslán s předstihem. Od vydání výroční zprávy nedošlo
k výrazným změnám, většina projektů je stále v přípravě s plánovanou realizací
na přelomu roku 2017 a 2018.

Ing. Růžičková poznamenala, že z výroční zprávy není jasné, k jakým změnám došlo
od vydání předchozí výroční zprávy z roku 2016, a celý materiál označila za neúplný.
Dokument neobsahuje manažerské shrnutí, aktuální stav projektů a srovnání
pro jednotlivá ministerstva. Vzhledem k blížící se evaluační zprávě, považuje informace
za nedostatečné a zdůraznila, že u některých okruhů nejsou podány projekty vůbec.
Upozornila, že v případě, kdy nedojde k nápravě, bude věc řešena s Radou vlády
pro informační společnost. Mgr. Ing. Balažková upozornila, že z důvodu vyhodnocování
projektů jsou jmenováni garanti, kteří budou poskytovat aktuální informace
pro evaluační zprávu. Ing. Růžičková navrhla, aby stavy projektů a důvody jejich
častému neplnění prezentovali jejich garanti osobně na jednáních.

V otázce nedostatečného čerpání informoval Ing. Praks, že v rámci eCulture byl podán
projekt pro Národní portál pro správu digitalizovaného obsahu, a i další projekty
jsou předjednávány odborem OHA. Ing. Vrba doplnil, že i další okruhy budou využity,
o věci neustále probíhají jednání a MV není zodpovědné za účast či neúčast jednotlivých
ministerstev.
Ing. Růžičková zažádala, aby projekty, které byly nahlášeny, ale neproběhla jejich
realizace, byly ze seznamu odstraněny. Ing. Vrba a pan Kuchař upozornili na náročnost
přípravy projektů z praktického i finančního hlediska, která zpomaluje veškerou
administrativu, mnohdy i ochotu čerpat. I přesto doplnil pan Kuchař informaci
o zvýšeném počtu aktuálních žádostí, která je nyní zpracovávána odborem OHA a nejsou
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ještě v souhrnné zprávě zahrnuty. JUDr. Němec poznamenal, že pro informaci by měly
být mimo jiné i tyto aspekty uvedeny v nezkrácené podobě ve zprávě. Pan Kuchař
nabídl, že na vyžádání doplní informace o projektech v přípravě, spolupráci může
nabídnout i MMR se systémem MS 2014+. Tento postup eliminuje nedostatečné
informace způsobené nedostatečnou komunikací ze strany jednotlivých subjektů.

4. Rizika IP3

Registr rizik dle Mgr. Ing. Balažkové neprošel žádnou změnou a je předkládán
pro informaci.

5. Návrh výkladu usnesení č. 265 z 30. března 2016 a

usnesení vlády č.347/2017 ve věci úplného elektronického
podání

Ing. Vrba představil přítomným připravený výklad usnesení k projektu odboru
eGovernmentu, který se týká metodiky úplného elektronického podání. Po dlouhém
schvalovacím procesu byl projekt na základě usnesení zkrácen finančně a zkrácena byla
i jeho časová dotace do září 2019. Původní záměr byl, aby byl projekt na pět let, jelikož
se netýká pouze úplného elektronického podání, ale i následných procesů úplného
elektronického vyřízení. Nyní je tedy třeba usilovat o prodloužení projektu. Pan Kuchař
doplnil, že je nutné, aby projekt nekončil plánovaným termínem spuštění Úplného
elektronického podání, ale mohl pokračovat v praktickém provozu. Návrh výkladu bude
rozeslán všem členům SŘV k schválení, aby mohl být postoupen dále na plenárním
zasedání Radě vlády pro informační společnost, které se bude konat dne 15. září 2017.

6. Konference „Snadná navigace světem úřadů“

Konferenci eGovernmentu nazvanou „Snadná navigace světem úřadů“ představil
Ing. Vrba. Konference proběhne 2. listopadu 2017 v Žofínském paláci. Organizátorem
konference je MV společně s MPSV, MPO, MMR, MF, Mze a ÚV. Akci spolufinancuje
NAKIT. Cílem je vytvoření konference, jejímž organizátorem bude veřejná správa
namísto komerčního subjektu a bude zaměřena na širší veřejnou správu ve všech
úrovních, a to z úřednického pohledu, jenž s ním přichází do styku každý den, ne pouze
pro odborníky IT.

Momentálně je určena kapacita 516 účastníků. Byly rozeslány první pozvánky
a připraveny jsou i internetové stránky eKonference.eu, kde bude probíhat i registrace.
Soukromý sektor nebude vystupovat a nebude mu poskytnut ani marketingový prostor,
bude mu však uvolněno cca 50 placených vstupenek.
Témata budou rozdělena do bloků, budou mezi nimi témata jako Nový portál občana,
Elektronická identita, Koncept rozvoje IT, do něhož bude zařazena i informace
o eGovernment Cloudu, dále konkrétní eSlužby, eFakturace a GDPR. Jeden blok bude
zaměřen na zahraniční zkušenosti, osloveni byli zástupci Velké Británie, Dánska,
Estonska a Slovenska. V úvodu vystoupí náměstci daných resortů, kteří představí souhrn
zaznamenaných úspěchů a své vize do budoucna. Konference nebude probíhat formou
prezentací, větší prostor bude věnován diskusím. Organizace bude řízena elektronicky,
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dotazy budou kladeny pomocí mobilních zařízení a zobrazovány na LED obrazovkách.
Akci bude moderovat pan Martin Veselovský. Ing. Vrba informoval, že v tuto chvíli jsou
oslovováni potencionální řečníci.
Ing. Voříšek se dotázal, zda bude využit Primátorský salonek pro paralelní blok, např.
více technicky orientovaný. S touto možností se dle Ing. Vrby zatím nepočítá.

7. Různé

Bod různé nebyl využit.

8. Ukončení jednání

Ing. Vrba navrhl termín pro příští jednání Společného řídícího výboru pro eGovernment
a služby informační společnosti ve veřejné správě na 29. listopadu 2017, uzavřel jednání
a poděkoval přítomným za účast.
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