Zápis ze společného zasedání
Rady vlády pro informační společnost a Rady vlády pro veřejnou správu
konaného dne 19. 6. 2015 v 9.30 hod.
Přítomni:
Viz prezenční listiny.
Průběh zasedání:
1. Zahájení zasedání
Jednání zahájila výkonná místopředsedkyně Rady vlády pro veřejnou správu (dále jen RVVS)
Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra pro řízení sekce veřejné správy a stálý zástupce
předsedy Rady vlády pro informační společnost (dále jen RVIS), JUDr. Jaroslav Strouhal,
náměstek ministra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií, kteří přivítali
přítomné a následně zahájili společné jednání RVVS a RVIS.
(Pozn: Společné zasedání RVVS a RVIS do 11:00 vedl pan náměstek JUDr. Jaroslav Strouhal,
od té doby pak paní náměstkyně Mgr. Jana Vildumetzová.)

RVVS

RVIS

Počet členů Rady:

22

27

Počet členů Rady s právem hlasovat:

15

21

Počet přítomných členů Rady (včetně zastupujících):

19

21

Počet přítomných členů Rady oprávněných hlasovat:

15

21

Počet k přijetí usnesení:

11

12

Obě Rady jsou usnášeníschopné.
Prezenční listiny jsou přílohou č. 1
2. Projednání návrhu a schválení programu společného zasedání RVVS a RVIS
Náměstek ministra JUDr. Jaroslav Strouhal vyzval členy RVVS a RVIS k vyjádření
se k předloženému návrhu programu zasedání. K předloženému návrhu programu nebyly
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vzneseny žádné další požadavky na případné doplnění či vypuštění bodů zasedání. Schválený
program je uveden v příloze č. 2
Usnesení č. 1/1: „RVVS a RVIS schvaluje program zasedání podle předloženého návrhu.“
Výsledky hlasování:
a) RVVS
Pro: 14

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Usnesení bylo přijato
b) RVIS
Pro: 20
Usnesení bylo přijato

3. Implementační plány / Projektové okruhy
Prvním projednávaným tématem byly Implementační plány/ projektové okruhy, kde digitální
šampion, Ing. Ondřej Felix, CSc. představil aktuální stav digitalizace státní správy. Přednášející
hovořil o nutnosti zavedení digitální samoobsluhy v celé EU, kde je ČR v porovnání s ostatními
státy těsně pod průměrem. Dále se ve své přednášce věnoval hlavním aktivitám
Implementačního plánu pro strategický cíl 3, kterými jsou zejména zvýšení dostupnosti
a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu či dobudování
funkčního rámce eGovernmentu rozvoje veřejné správy v ČR v období 2014 – 2020.
Ve strategickém cíli 3 jsou 4 zásadní priority, jimž vládne snaha o zrušení ohlašovací povinnosti.
V současné době se chystají první 3 okruhy výzev pro financování ze strukturálních fondů podle
projektových okruhů úplné elektronické podání a legislativa, které budou vydány v období září prosinec. Materiál je přílohou č. 3.
Usnesení

č.

1/2:

„Rada

vlády

pro

informační

společnost

bere

na vědomí informaci o stavu prioritních projektových okruhů a souhlasí s předložením
na jednání vlády v souladu s usnesením vlády č. 21 ze dne 14. ledna 2015 ve smyslu
posunutí termínu do 31. července 2015 po provedení meziresortního a vnitroresortního
připomínkovacího řízení.“
Pro: 20

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Usnesení bylo přijato.
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4. Metodika zveřejňování smluv v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů
Náměstek ministra JUDr. Jaroslav Strouhal udělil slovo Mgr. Františku Nonemannovi, zástupci
Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), který seznámil auditorium s pohledem ÚOOÚ
na uveřejňování smluv. Zástupce z ÚOOÚ zmínil, že důraz je kladen na omezení uveřejňování
osobních údajů, přičemž vysvětlil rozdíl mezi osobním a citlivým údajem. Regulace této
problematiky je zakotvena v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákoně
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Anonymizace údajů ve smlouvách
se tak stává velmi aktuální mimo jiné i v souvislosti s projednáváním zákona o registru smluv.
Podle aktuálních informací, bude odpovědnost za registr ležet na Ministerstvu vnitra, nicméně
řada subjektů již smlouvy zveřejňuje. Prezentace pana Mgr. Františka Nonemanna nastínila,
jak se při správné aplikaci tohoto zákona v budoucnu vyvarovat problémů. Prezentace je přílohou
č. 4 V následující diskusi poukázal Ing. Ondřej Felix, CSc. na problematiku indexování podle
předmětu smluv. Ing. Jana Juřenčáková vznesla dotaz, bude-li existovat popis pravidel
pro ochranu osobních údajů k použití pro místní samosprávy. Ing. Jan Ladin z Ministerstva
spravedlnosti upozornil na potíže svého resortu z praxe s uveřejňováním dat a indexací.
Usnesení č. 1/3: „RVVS bere na vědomí informace o metodice zveřejňování smluv
v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů.“
Pro: 14

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Usnesení bylo přijato.
Výroční zpráva o činnosti RVIS
Náměstek ministra vnitra JUDr. Jaroslav Strouhal předal slovo tajemníkovi RVIS, Mgr. Bohdanu
Urbanovi, který informoval, o obsahu a struktuře zpracované Výroční zprávy o činnosti RVIS
do 30. června. 2015. Tajemník předeslal ve stručnosti hlavní body Výroční zprávy o činnosti
RVIS, která byla zřízena 24. listopadu 2014, má dva orgány – velkou Radu a předsednictvo.
Pětičlenné předsednictvo se schází ve 14-ti denním cyklu. Materiál, který mají všichni k dispozici
ve svých podkladech k zasedání, bude po schválení RVVS předložen vládě pro informaci.
Příloha č. 5
Usnesení č. 1/4: „Rada vlády pro informační společnost schvaluje Výroční zprávu

k datu 30. 6. 2015 k předložení vládě ČR.“
Pro: 20

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Usnesení bylo jednohlasně přijato.
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5. Výroční zpráva o činnosti RVVS
Ing. Mgr. David Sláma stručně představil auditoriu základní body Výroční zprávy o činnosti
RVVS, jež má obdobnou strukturu jako již představená zpráva o činnosti RVIS, tj. personální
zajištění, činnosti a výstupy o fungování tohoto poradního orgánu. Jedním z nejdůležitějších bodů
činnosti RVVS bylo vytvoření a následná aktualizace Implementačních plánů Strategického
rámce rozvoje veřejné správy. V následné diskusi se náměstek ministra pro státní službu, RNDr.
Josef Postránecký dotazoval, bude-li tato výroční zpráva předkládána vládě a zdali by neměla být
předložena zpráva o stavu veřejné správy. Od Ing. Mgr. Davida Slámy se mu dostalo odpovědi,
že Výroční zpráva bude předložena vládě na vědomí, tedy bez usnesení a zprávy o stavu veřejné
správy v ČR se budou vládě předkládat od roku 2016.
Příloha č. 6
Usnesení č. 1/5: „RVVS schvaluje výroční zprávu o své činnosti k datu 30. 6. 2015
k předložení vládě.“
Pro: 14

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Usnesení bylo přijato.

6. eIDAS – zpráva o činnosti a jiné aktivity
Následně se slova ujal Ing. Robert Piffl, poradce náměstka JUDr. Jaroslava Strouhala, který
referoval o nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 910/2014 o elektronické identifikaci
ze dne 23. 7. 2014 a o zrušení směrnice 1999/93/ES. Toto nařízení má v ČR 6 podskupin,
jako např. el. podpisy, elektronické doporučené doručování, elektronická identita a prostředky
pro elektronickou identifikaci, Gateway národního ID systému, elektronický dokument a regulaci
dohledových orgánů vycházející z rozsáhle koncepce Europe 2020. Ing. Robert Piffl sdělil, že MV
ustanoví mezirezortní pracovní skupinu a poskytne konzultační platformu pro řešení některých
otázek souvisejících s nařízením eIDAS. Dle principů stanovených pro eIDAS se má zvýšit
důvěryhodnost elektronických transakcí na vnitřním trhu, měly by být odstraněny překážky
přeshraničního využívání prostředků pro elektronickou identifikaci, musí být zabezpečena vysoká
úroveň bezpečnosti a právní jistota. Od 1. 7. 2016 by měl začít postupný náběh všech opatření,
neboť od roku 2020 bude nutná připravenost na plnou elektronizaci státní správy od roku 2020
v rámci EU, bude nutno dbát na bezpečnost elektronických dokumentů, chránit eID a podpisy,
jakož i zajistit kontinuitu e-dokumentů. Prezentace je obsažena v Příloze č. 7
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Usnesení

č.

1/6:

„Rada

vlády

pro

informační

společnost

bere

na vědomí informaci stavu nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické
identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu“.
Pro: 19

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Usnesení bylo jednohlasně přijato.

7. Informace o novele UV č. 246
JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler informoval o regulaci jednacích řízení bez uveřejnění. Vysvětlil
časovou prodlevu, která byla způsobena snahou o perfektní zpracování finálního materiálu. Poté,
co budou zkompletovány všechny podklady, budou v krátké době předloženy do vlády. Na dotaz
předsedajícího, JUDr. Jaroslava Strouhala, kdy se tak stane, se nechtěl JUDr. Mgr. Vlastimil
Fidler vázat konkrétním termínem.
Usnesení č. 1/7: „Rada vlády pro informační společnost a Rada vlády pro veřejnou správu
bere na vědomí informaci o novele UV č. 246.“
Výsledky hlasování:
a) RVVS
Pro: 13

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 1

Usnesení bylo přijato
b) RVIS
Pro: 19
Usnesení bylo přijato

8. Centrální nákupy
JUDr. Jaroslav Strouhal předeslal k tomuto bodu, že vláda přibližně před měsícem přijala
usnesení č. 368/15 jednotném postupu při nákupu komodit. Gestory společných nákupů byla
ustanovena Ministerstva financí a vnitra. Více k tématu sdělil zástupce z Ministerstva financí, pan
PhDr. Tomáš Vyhnánek. Referoval o společném postupu Ministerstev financí a vnitra, jenž
navazuje na nařízení vlády z roku 2011. V souhrnu ročního nákupu v celkové výši 14 mld. Kč je
logická snaha o standardizaci systému. Podstatou navrhovaného postupu není snaha o kontrolu,
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ale snaha o standardizaci výstupů v oblasti centrálního nákupu státu. Dle jeho slov je nutno
hledat komodity, u kterých je smysluplné soutěžení přes více resortů. Jako příklad byl uveden
vozový park a pohonné hmoty, ICT, správa budov, energie, kancelářské potřeby, či standard
pracovního místa úředníka. Prezentace je uvedena v Příloze č. 8
V následné diskusi položil náměstek ministra pro státní službu RNDr. Josef Postránecký dotaz,
zdali takto definovaný standard bude závazným. V tomto směru doporučuje doplnění pokynu
ve smyslu, že standard je závazný, výjimky jsou možné za určitých předpokladů – na základě
schvalujícího stanoviska Ministerstev vnitra nebo financí. Diskusi shrnul náměstek JUDr. Jaroslav
Strouhal konstatováním, že smyslem této regulace je eliminace fatálně rozlišných cen při nákupu
stejného zboží. Systém by měl začít fungovat od příštího roku.

Usnesení č. 1/8 „Rada vlády pro informační společnost a Rada vlády pro Veřejnou správu
bere na vědomí informaci o centrálních nákupech.“
Výsledky hlasování:
a) RVVS
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Usnesení bylo přijato
b) RVIS
Pro: 18
Usnesení bylo přijato
(Pozn: Náměstek JUDr. Jaroslav Strouhal se z pracovních důvodů omluvil a řízení zasedání
přebrala náměstkyně Mgr. Jana Vildumetzová)

9.

Informace o připravované novele právních předpisů

V souvislosti s novelou digitálních zákonů informoval, Mgr. Bohdan Urban, že se jedná zejm.
o Zákon o základních registrech, Zákon o elektronickém podpisu, Zákon o elektronických
úkonech a Zákon o informačních systémech veřejné správy. Snahou je nastavit katalog služeb
veřejné správy a definovat inteligentní (předvyplněný) formulář. Náměstkyně ministra, Mgr. Jana
Vildumetzová dále hovořila o novele právních předpisů, které připravuje sekce veřejné správy.
Vyzvedla zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který prošel už druhým
čtením v PSP. Dále zákon č. 128/2000 Sb., o obcích sezná čtyři základní změny. Územní
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anomálie (sporná území mezi obcemi), legislativní nejasnosti v souvislosti s přijetím nového
občanského zákoníku, přístup pro starosty k osobním údajům občanů obce a regulaci
národnostních menšin v obcích nad 10% zastoupení mezi obyvatelstvem.
Poslanecký návrh Zákona o centrálním registru smluv čeká na projednání v PSP, stejně tak jako
Zákon o Centrálním registru přestupků, který povede MSp.
Dále Mgr. Jana Vildumetzová hovořila o problematice cestovních dokladů a OP. V současnosti
jsou dva – klasický a s čipem. Zatím je nízká využitelnost čipu, který v souvislosti s cenou 500 Kč
není lidmi žádán. Snahou je zrušení poplatku a možnosti přes čip např. vyřizovat úřední agendu
z domova.

Sdělila, že věcný záměr zákona o evidenci obyvatel se bude předkládat vládě

do konce června tohoto roku.

Usnesení č. 1/9: „Rada vlády pro informační společnost a Rada vlády pro Veřejnou správu
bere na vědomí informaci o připravované novele právních předpisů.“
Výsledky hlasování:
a) RVVS
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Usnesení bylo přijato
b) RVIS
Pro: 15
Usnesení bylo přijato

10. Optimalizační hypotézy
Téma týkající se optimalizačních hypotéz přiblížil Mgr. Bohdan Urban. Jedná se o společnou
problematiku zavádění moderních prvků procesního řízení do veřejné správy a procesní
připravenosti právních předpisů
Prezentace je obsažena v Příloze č. 9
Usnesení č. 1/10: „Rada vlády pro informační společnost a Rada vlády pro Veřejnou správu
bere na vědomí informaci o optimalizačních hypotézách.“
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Výsledky hlasování:
a) RVVS
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Usnesení bylo přijato
b) RVIS
Pro: 14
Usnesení bylo přijato

11. Zadání analýzy ke specifickému cíli 1.2 Strategického rámce rozvoje veřejné zprávy
České republiky pro období 2014 – 2020
RVVS se na svém posledním zasedání v květnu 2015 zabývala zadáním analýz
ke specifickým cílům 1. 3. a 1. 4. a ke strategickým cílům 2. Analýza je však také předpokládána
v Implementačních plánech pro specifický cíl 1. 2. snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné
správy. K tomuto bodu předala náměstkyně ministra Mgr. Jana Vildumetzová slovo Ing. Mgr.
Davidu Slámovi, který auditorium seznámil se zněním zadání pro tuto analýzu. Analýza by měla
obsahovat konkrétní příklady a jednoznačné určení, co vytváří nejvyšší podíl na regulatorní zátěži
v oblasti veřejné správy. Zohledněna bude i dobrá praxe v zahraničí, kde půjde o identifikaci
příkladů zemí, jejichž zkušenosti bude možné aplikovat na ČR. Analýza je zaměřená na konkrétní
příklady snižování regulatorní zátěže jak pro občany, tak pro obce. Materiál je v příloze č. 10
V návazné diskusi upozornil náměstek ministra pro státní službu RNDr. Josef Postránecký
na možnou finanční náročnost předpokládaných prací. Ing. Mgr. David Sláma doplnil informaci
o snaze hledat co nejekonomičtější způsoby zpracování a komunikace s dotazovanými subjekty,
např. elektronicky.
Usnesení č. 1/11: „RVVS schvaluje zadání analýzy ke specifickému cíli 1.2. snižování
regulatorní zátěže občanů a veřejné správy a RVIS bere informaci o Zadání analýzy
ke specifickému cíli 1.2 Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky
pro období 2014 – 2020 na vědomí.“
Výsledky hlasování:
a) RVVS
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0
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Usnesení bylo přijato
b) RVIS
Pro: 14

Zdržel(a) se hlasování: 1

Proti: 0

Usnesení bylo přijato

12. Odsouhlasení

a

projednání

návrhu

členů

Společného

řídícího

výboru

pro eGovernment
Návrh členů Společného řídícího výboru k projednání a odsouhlasení v Radě vlády
pro veřejnou správu a Radě vlády pro informační společnost představil Ing. Petr Kuchař, který
sdělil, že v návrhu bude změna nominace – za MPSV místo Mgr. et Mgr. Roberta Baxy bude
nominován Mgr. Jiří Károlyi. V následující diskusi se předsedající náměstkyně ministra Mgr. Jana
Vildumetzová dotazovala, kdo je nominován za RVVS. Poznamenala, že převažují nominanti
z RVIS. Paní Ing. Jana Juřenčáková oznámila, že i za Sdružení místních samospráv bude třeba
vybrat nového nominanta. Vzhledem k tomu že seznam pochází ze sklonku roku 2014,
přimlouval se i náměstek pro státní službu RNDr. Josef Postránecký za revizi seznamu a jeho
doplnění nejpozději na společném zasedání výboru. Předsedající Mgr. Jana Vildumetzová
shrnula, že nominace ze strany RVVS budou dodány per rollam před prvním zasedáním
Společného řídícího výboru pro eGovernment , které by mělo proběhnout ve 2. týdnu v září 2015.
Členové RVVS budou osloveni dopisem s žádostí o nominace do Společného řídícího výboru.
Seznam členů je Příloha č. 11

Usnesení č. 1/12: : „RVVS schvaluje a RVIS bere na vědomí a navrhuje předsedovi RVIS
jmenovat členy. (Důvodem pro tuto úpravu je v tomto bodě rozdílná podoba statutů obou
Rad)“.
Výsledky hlasování:
a) RVVS
Pro: 11

Proti: 1

Zdržel(a) se hlasování: 1

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 2

Usnesení bylo přijato
b) RVIS
Pro: 11
Usnesení bylo přijato.
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13. Předložení stanoviska komise rady Asociace krajů pro IT, týkající se problému a
neuspokojivého

stavu

při

čerpání

dotačních

titulů

ze

Strukturálních

fondů

k projednání a vydání stanoviska
Předsedající náměstkyně ministra, Mgr. Jana Vildumetzová, předala k tomuto bodu slovo
Ing. Petru Kuchařovi předsedovi Společného řídícího výboru. Ten shrnul zásadní problematiku
do 8 bodů, které jsou detailně popsány v podkladech, jenž obdržel každý člen obou Rad. Základ
těchto 8 bodů je problematika závazných termínů, stanovení monitorovacích indikátorů, zákaz
retroaktivity, zamezení rozdílných stanovisek kontrolních orgánů, zamezení duplicity v rámci
kontrol a auditů, zajištění, aby ÚHOS dával svá stanoviska v termínech.
V rámci diskuse zazněly názory na podporu diskutovaného materiálu, podle těchto slov by mělo
jít především o jistotu a neměnnost pravidel pro čerpání dotací v průběhu řízení. Vedle toho,
se i někteří členové RVVS přihlásili s nesouhlasnými stanovisky vůči předloženému materiálu.
Dle zástupců řídících orgánů se řada uvedených problémů již v současné době řeší.
Po následující delší diskusi navrhla náměstkyně Mgr. Jana Vildumetzová vzít tento bod pouze
na vědomí a nechala o něm hlasovat.
Usnesení č. 1/13:

„RVVS a RVIS berou na vědomí informace a předložené stanovisko

komise rady Asociace krajů při ICT.“

Výsledky hlasování:
a) RVVS
Pro: 6

Proti: 2

Zdržel(a) se hlasování: 3

Proti: 3

Zdržel(a) se hlasování: 5

Usnesení nebylo přijato
b) RVIS
Pro: 7

.
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14. Prioritizace agend
Posledním bodem programu bylo téma “Prioritizace agend“ a další postup procesního
modelování a standardizace agend veřejné správy", což je dílčím výstupem projektu Podpora
tvorby standardů pro výkon agend veřejné správy, který na základě analýzy stanoví seznam
přibližně 60-ti agend veřejné správy, jež jsou pro svou náročnost a/nebo systémový význam
určeny k přednostnímu modelování. Materiál byl posouzen ve vnitroresortním připomínkovém
řízení, kde byly vypořádány námitky útvarů MV. V současné době od 11. června 2015 do 24.
června 2015 pak probíhá meziresortní připomínkové řízení. Po jeho vypořádání bude
finální verze materiálu předložena vládě. Materiál byl rovněž předmětem posouzení v Pracovním
výboru pro procesní řízení a standardizaci agend (odsouhlaseno 28. května 2015) a v Řídícím
výboru pro modernizaci veřejné správy (odsouhlaseno 10. června 2015). Pro více informací
předala předsedající náměstkyně ministra Mgr. Jana Vildumetzová slovo Mgr. Lubomíru
Valentovi, který v rámci své prezentace (viz příloha zápisu č. 13) vysvětlil metodu stanovení
seznamu prioritních agend veřejné správy. Uvedl, že zdroje dat pro prioritizaci agend pocházejí
od jednotlivých gestorů, tedy ministerstev a státních úřadů. Prezentaci obsahuje Příloha č. 13
V následné diskusi žádá Mgr. Ing. Václav Klusák z Ministerstva práce a sociálních věcí o zapsání
jeho nesouhlasu s přílohou č. 1 – Seznam prioritních agend, konkrétně s rozsahem agend
uvedených u MPSV. Ing. David Škorňa z Ministerstva pro místní rozvoj se s touto připomínkou
ztotožnil, stejně jako zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu. Resorty mají možnost uplatnit
své připomínky prostřednictvím meziresortního připomínkového řízení a jejich námitky budou
vypořádány.

Usnesení č. 1/14: „RVVS bere na vědomí předložený materiál Prioritizace agend.“
Proti: 0

Pro: 12

Zdržel(a) se hlasování: 0

Usnesení bylo přijato.

15. Různé
Jmenování gestorů strategických cílů.
K tomuto bodu předala předsedající, Mgr. Jana Vildumetzová slovo Mgr. Ing. Davidu Slámovi,
který informoval,

že

ve

vazbě na zahájení realizace opatření/

aktivit

definovaných
11

v Implementačních plánech je třeba obsadit jednotlivé pozice organizační struktury řízení
a realizace Implementačních plánů.
V nejvyšší úrovni řízení figuruje Rada vlády pro veřejnou správu, následně je nastavena úroveň
gestorů odpovědných za realizaci strategických cílů. Jejich jmenování je dle schválených
Implementačních plánů (UV 21/2015) v kompetenci Rady vlády pro veřejnou správu (jmenovací
dekrety podepíše předseda RVVS). Proto je důležité jmenování gestorů pro jednotlivé strategické
cíle. Náměstkem ministra, který bude zodpovědný za celý Strategický rámec, by se měla stát
Mgr. Jana Vildumetzová.
Návrh gestorů pro strategické cíle Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR
pro období 2014-2020

Strategický cíl (SC)

Implementační plán

Návrh gestora

SC 1 Modernizace veřejné správy

IP 1

Mgr. Jana Vildumetzová

SC 2 Revize a optimalizace výkonu

IP 2

Mgr. Jana Vildumetzová

IP 3

JUDr. Jaroslav Strouhal

IP 4

RNDr.

veřejné správy v území

SC

3

Zvýšení

transparentnosti

dostupnosti
veřejné

a

správy

prostřednictvím nástrojů eGovernmentu
SC 4 Profesionalizace a rozvoj lidských
zdrojů ve veřejné správě

Usnesení

č.

1/15:

Josef

Postránecký

„RVVS

schvaluje

Mgr.

Janu

Vildumetzovou

jako

gestora Implementačního plánu pro strategické cíle 1 a 2 a jako gestora realizace
Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, dále
schvaluje

JUDr.

Jaroslava

Strouhala

gestorem

Implementačního

plánu

12

pro strategický cíl 3 a RNDr. Josefa Postráneckého gestorem Implementačního plánu
pro strategický cíl 4.“
Pro: 12

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Usnesení bylo přijato.
Mgr. Ing. David Sláma dále informuje o pokračujících pracích na doplnění Implementačních
plánů, kde je třeba se do konce června vypořádat s připomínkami a připravit jejich aktualizované
znění.
Mgr. Jana Vildumetzová předala slovo Mgr. Bohdanu Urbanovi z důvodu odsouhlasení zápisu
z posledního jednání RVIS v Hradci Králové. Zápis již prošel připomínkovým řízením a jeho
konečnou verzi mají všichni k dispozici, jak v elektronické i v tištěné verzi před sebou. Příloha č.
14
Usnesení č. 1/16: „RVIS schvaluje zápis z posledního zasedání v Hradci Králové ze dne 13.
4. 2015“
Pro: 12

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Usnesení bylo přijato.
Předsedající Mgr. Jana Vildumetzová oznamuje, že na pořadu jednání v rubrice Různé je ještě
prezentace k projektu Využití státních datových center, kterou přednese pan Ing. Hanuš Weisel.
To vychází z kontrolní zprávy NKÚ, která definuje, že neexistuje jasná strategie využití státních
datových center v ČR. Z tohoto zjištění vyplynul společný úkol zadaný premiérem ministrům
vnitra a financí - nalézt řešení.
V současnosti existuje a pracuje datové centrum na Vápence, druhé v Zelenči je v plánu. Tým
pana Ing. Hanuše Weisela bude rozesílat dotazníky týkající se kvalitativních a kapacitních
požadavků státní správy. Žádá o jejich vyplnění, cílem je rozvoj datových center a jejich služeb.
(Mgr. Jana Vildumetzová se z pracovních důvodů omlouvá a řízení zasedání přebírá Ing. Mgr.
David Sláma)
Mgr. Ing. David Sláma děkuje za prezentaci a uděluje v rámci Různého slovo panu JUDr. Mgr.
Vlastimilu Fidlerovi. Tento upozorňuje, že všechny vztahy v rámci zadávání státní pokladně musí
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být v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek, jelikož využívání výjimky in house
je velmi problematické.
Zástupce MPO žádá v rámci Různého, aby návrhy usnesení byly posílány účastníkům spolu
s podklady předem.
Předsedající Mgr. Ing. David Sláma bere i tuto připomínku na vědomí, upozorňuje, že příští
jednání RVIS se uskuteční dne 9. října 2015 od 9.30 hod ve velké zasedací místnost č. 1.04
v budově Centrotexu a jednání RVVS dne 25. září 2015 od 9.30 hodin tamtéž. Přeje účastníkům
hezké léto a prohlašuje dnešní zasedání za ukončené.

Na pořad tohoto jednání je navrhováno zařadit:
Bez návrhů.

16.

Závěr
Jednání RVVS a RVIS bylo ukončeno v 12.45 hod.

Zpracovala:

Zuzana Anna Palzer

Schválili:

Mgr. Jana Vildumetzová, výkonná místopředsedkyně RVVS, JUDr. Jaroslav
Strouhal, stálý zástupce předsedy Rady pro informační společnost

Praze dne:

19. června 2015

Seznam příloh:
Příloha 1 – Prezenční listina
Příloha 2 – Schválený program jednání
Příloha 3 – Implementační plán pro strategický cíl 3
Příloha 4 – Registr smluv a rozsah zveřejňovaných osobních údajů
Příloha 5 – Výroční zpráva RVIS
Příloha 6 – Výroční zpráva o činnosti RVVS
Příloha 7 – eIDAS
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Příloha 8 – Centrální nákup státu
Příloha 9 – Optimatizační hypotézy
Příloha 10 – Analýza současného stavu snižování regulatorní zátěže
Příloha 11 – Seznam navržených členů Společného řídícího výboru
Příloha 12 – Stanovisko komise rady Asociace krajů
Příloha 13 – Prioritizace agend
Příloha 14 – Zápis č. 3/2015 ze zasedání RVIS
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