Zápis č. 6/2016
ze zasedání Společného řídícího výboru pro eGovernment a služby
informační společnosti ve veřejné správě
dne 27. července 2016
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Jméno

Instituce

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

VŠE Praha

Mgr. Markéta Kovandová

Ministerstvo vnitra

Ing. Miloslav Marčan

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Eliška Pečenková

Asociace krajů ČR, Krajský úřad
Plzeňského kraje

Mgr. Stanislav Pšenička

Ministerstvo vnitra

JUDr. Zdeněk Němec

Ministerstvo vnitra

Ing. Josef Praks

Ministerstvo kultury

Mgr. Jiří Kárník

Ministerstvo vnitra

Mgr. Andrea Barešová

Česká pošta, s.p.

Mgr. Jiří Šafránek

Asociace krajů ČR, Krajský úřad
Olomouckého kraje

Viktor Janáček

Ministerstvo financí

Bc. Petr Novák

Ministerstvo zemědělství

Ing. Mgr. David Sláma

Ministerstvo vnitra

Ing. Roman Vrba

Ministerstvo vnitra

Mgr. Ing. Andrea Balažková

Ministerstvo vnitra

Ing. Ondřej Felix, CSc.

Ministerstvo vnitra

Mgr. Bohdan Urban

Ministerstvo vnitra

Ing. Helena Duffková

Ministerstvo vnitra
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PhDr. et Mgr. Zdeněk Šimek

Ministerstvo vnitra

1) Zahájení jednání
Předseda Společného řídícího výboru, Ing. Roman Vrba, na úvod přivítal všechny
přítomné členy na šestém zasedání Společného řídícího výboru. Představil program
jednání a prověřil usnášení schopnost výboru.

2) Informace z plenárního zasedání Rady vlády pro informační společnost
Předseda SŘV podal informace z plenárního zasedání RVIS, které se konalo dne 10. 6.
2016. Na zasedání se opět projednávalo téma o odměňování zaměstnanců ve veřejné
správě, vedla se zde diskuze s panem náměstkem Postráneckým, který podal
informace o činnosti pracovní skupiny, která se touto problematikou zabývá.
Po zhruba roce má tato skupina 4 návrhy, jak změnit systém odměn:
1) plošné, ale diferencovaně zvýšení základních tarifů;
2) možnost navýšení základních tarifů v určitých platových třídách až na
dvojnásobek základní sazby;
3) třetí návrh směřuje k větší flexibilitě ve vazbě na hodnocení státních
zaměstnanců – tedy aby ti, kteří jsou nejlépe hodnocení, mohli poskočit v rámci
platových stupňů výše, neb ty jsou vázány na délce praxe;
4) a čtvrtým návrhem je náborový příspěvek – který by mohl být přiznán novým
zaměstnancům na místech, která jsou dlouhodobě neobsazená.
Tyto návrhy prozatím nebyly v té době schváleny, vše je směrováno, aby
nejpozději 1. 1. 2017 byly účinné, návrhy jsou variantní a záleží na politickém
rozhodnutí.
Dalším projednávaným bodem RVIS byla problematika čerpání ve Specifickém cíli 3.2
IROP, k němuž vystoupil pan náměstek Semorád z MMR, který informoval o špatném
stavu čerpání financí. V rámci tohoto bodu se rozvinula rozsáhlá diskuze se závěrem
separátní schůzky za účasti zástupců resortů, kterých se především týká čerpání ze SC
3.2. Tato schůzka proběhla 28. 6. 2016, další plánována na tento pátek (29. 7. 2016),
prozatím nejsou žádné závěry, je přislíbeno písemné summary a předpokládá, že do 14
dnů summary bude elektronicky rozesláno pro informaci členům SŘV. Dále předseda
SŘV dodal, že jako velký problém též spatřuje ve vydaném metodickém pokynu
pro přípravu/realizaci rozpočtu 2016/2017 za oblast EU/FM. Dle této metodiky
je možné zahájit čerpání až po právním aktu, čímž se rozumí schválení projektu,
přičemž schválení projektu je dlouhým procesem, v „předschvalovacím“ procesu šlo
čerpat již dříve, rozdíl tak nyní spočívá v 6 až 7 měsících.
Diskuze k vznesené problematice: členové se shodli na zhoršení situace, než jaká byla

v minulém programovacím období, na dlouhé administraci, pomalém či žádném
nečerpání, nový systém identifikuje jako složitý, doporučuje řešení této problematiky,
přehodnocení strategie. Členové RVIS se shodli na usnesení, které bylo všemi
přítomnými odhlasováno.
Přijaté usnesení: Společný řídící výbor pro eGovernment a služby informační
společnosti ve veřejné správě vypracuje dokument zabývající se tematikou čerpání
z IROP a OPZ a do konce srpna 2016 je předloží Radě vlády pro informační společnost
a následně Radě vlády pro veřejnou správu k projednání.
Následně předseda SŘV informoval členy o dalších projednaných bodech na zasedání
RVIS:
 informace o aktuálním dění v oblasti otevřených dat v ČR, které prezentoval pan
ředitel Ing. Kuchařem,
 zakládá se nová PS pro revizi důsledků usnesení vlády ČR týkající se ICT,
 byly podány informace o registru smluv a následně o obecném nařízení EU
o ochraně osobních údajů, přičemž toto téma se bude dále diskutovat na dalším
zasedání, které bude 9. září.
Dále na zasedání RVISu došlo k odsouhlasení evaluační zprávy, kterou Společný řídící
výbor pro eGovernment a služby informační společnosti ve veřejné správě Radě
předložil.

3) Informace z plenárního zasedání Rady vlády pro veřejnou správu
Informace ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu, která se konala dne 24. 6.
2016, podal Mgr. et Ing. David Sláma, tajemník RVVS. Na tomto zasedání byly
projednány informace o přípravě zákona o sociálním bydlení (zákon v průběhu srpna
ve vnějším připomínkovém řízení). Dále se projednávala analýza využívání metod
kvality ve veřejné správě, byla řešena problematika administrativního členění –
projednán materiál a posunut do připomínkového řízení (materiál navrhuje zrušení
starých krajů, nyní ve vnější připomínkové řízení, projednáno speciálně vzniklou
pracovní skupinou k administrativnímu členění státu). Na zasedání byla též
projednána výroční zpráva o veřejné správě a evaluační zpráva o plnění strategického
rámce včetně části 3 (IP 3), na vládě tyto zprávy projednány dne 11. 7. 2016.
Posledním bodem projednání na RVVS bylo financování veřejného opatrovnictví, kdy
od r. 2017 by měli obce dostávat příspěvek 29.000,- Kč na jednoho opatrovance,
příspěvek by měl být zahrnut v rámci příspěvku na přenesenou působnost.

4) Systém databáze obcí

Systém databáze obcí představil PhDr et Mgr. Zdeněk Šimek. Záměrem databáze obcí
je shromáždit na jednom místě data o obcích, které budou sloužit pro potřeby zejména
Ministerstva vnitra - např. koncepční směřování, výpočet příspěvku na přenesenou
působnost apod. Jedná se o jednotnou komplexní databázi s garantovanými údaji
o obcích a územních jednotkách. Systém databáze obcí bude moci být průběžně
doplňován o další funkcionality jako je např. přenesená působnost a další. Systém
je vyvíjen a spravován na Odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
MV na základě organizačního řádu, podle kterého má tento odbor databázi vést.
Charakter dat spočívá v tzv. tvrdých datech ( v průběhu se příliš nemění, např.
rozloha), odvozených datech (např. vzdálenost, vypočítávají se z primárních dat)
a statistických datech (např. predikce hodnot území – jak bude vypadat území za 5 let).
Následně byly představeny ukázky databáze ( správní členění, faktografické údaje
apod.) – více viz prezentace, příloha č.1.
Diskuze: k tématu se rozvinula diskuze, spočívající v kladení otázek. Zda systém
databáze obcí má vazbu na RUIAN. Zda se jedná o Veřejný datový zdroj, jako Open
Data? Odpovědí je: vazba na RUIAN zatím není. O veřejný datový zdroj se jedná, Open
data zatím ne, ale uvažuje se. Dále zazněl dotaz, zda je systém veřejně dostupný. Pan
Šimek reagoval, že není, je určen zatím pro interní potřeby, pro veřejnost se bude
upravovat, následně se zveřejní přes webové stránky. Dalším dotazem bylo zjištění,
jaké jsou zdroje dat. Jedná se především o zdroje z ČSÚ, CzechPOINTu a IDOSu.
Současně je systém postaven na statistických datech.

5) Různé
Předseda SŘV otevřel bod různé a zároveň členy informoval o konání semináře
k utlumování rodných čísel, který pořádá Odbor hlavního architekta. O tento seminář
vzešel zájem i ze strany členů SŘV. Dále podal stručnou informaci k IS Registru smluv –
na web stránkách MV CŘ umístěna metodika, často kladené otázky apod. Samotný IS
Registr smluv – jeho spuštění, hodnotí jako úspěšné. Nikdo jiný se v bodě různé
nevyjádřil.

6) Závěr
Další termín zasedání Společného řídícího výboru je stanoven na den 25. srpna 2016
od 9:30 hodin.

