Zápis č. 2/2015
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost

Velká zasedací místnost č. 1.04, Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4 (Centrotex)
30. 1. 2015, 9:30-10:30 (1 hodina)

Přítomní:
JMÉNO
JUDr. Jaroslav Strouhal
Ing. Jan Koudelka
Marek Ondroušek
Ing. Jiří Havlíček, MBA
Dipl. Ing. Miroslav
Hejna
Mgr. Jiří Klein
Michal Hauzr
Ing. Kateřina Vidrnová
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POZICE
Předseda RVIS
v.z. místopředseda (Ing. Karla Šlechtová)
v.z. místopředseda (Ing. Pavel Dvořák)
v.z. místopředseda (Ing. Jan Mládek, CSc.)
v.z. místopředseda (Ing. Lukáš
Wagenknecht)
host
host
host -sekretariát RVIS

Program:
1. Zahájení jednání
2. Informace o zřízení Pracovní skupiny Rady vlády pro informační společnost
pro jednací řízení bez uveřejnění
3. Informace o nařízení eIDAS
4. Informace o projektových okruzích
5. Různé
6. Závěr

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ
1. Zahájení jednání
Předseda RVIS, NMV pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií JUDr. Jaroslav
Strouhal, prohlásil předsednictvo za usnášeníschopné

2. Informace o vzniku PS RVIS JŘBU
Předseda pracovní skupiny Michal Hauzr zahájil informaci otázkou na Ministerstvo pro místní
rozvoj (dále „MMR) na stav úpravy usnesení Vlády č. 246 z 10. dubna 2013 o zrušení usnesení
vlády ze dne 22. února 2010 č. 158, o opatřeních při zadávání veřejných zakázek, a uložení
povinností v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na základě výjimek a významných
veřejných zakázek, který mělo dodat MMR. Zástupce MMR, Ing. Jan Koudelka přislíbil, že návrh
je připravený k předložení ministryni. NMV JUDr. Jaroslav Strouhal požádal, zda by nešlo tento
proces pokud možno urychlit.
Zástupce MPO Ing. Jiří Havlíček, MBA se zeptal, zda již byl vyřešený Statut PS. Předseda
PS Michal Hauzr odpověděl, že zatím ne, že jde o otázku zákonnosti některých aspektů statutu.
PS momentálně řeší, jak široké informace požadovat, protože velká obsažnost by mohla být
v exponovaných obdobích problémem.
Zástupce MPO Ing. Jiří Havlíček, MBA slíbil poslat připomínky, které má pan Ing. Miloslav
Marčan.
Padl požadavek na sjednocení názvosloví ve Statutu.
Předseda pracovní skupiny zmínil dva problematické body- zaprvé fakt, že Ministerstvo financí
nominovalo dva zástupce rozpočtových kapitol, kteří budou požadovat rezervaci financí
ve Státní pokladně, což může značně prodloužit celý proces schvalování veřejné zakázky.
Jako druhý problém, který byl na PS diskutován, je otázka, co lze definovat jako náklady na ICT.
PS se nakonec rozhodla, že toto bude posuzovat podle rozpočtové položky, kterou bude
předkladatel uvádět v zadání zakázky. Rovněž mezi nutné údaje je třeba zařadit náklady TCO,
5 let zpět a odhad na 5 let do budoucnosti.
NMV JUDr. Strouhal podotkl, že NMF Ing. Lukáš Wagenknecht dostal za úkol zpracovat
jednotkou mechaniku hodnocení nákladů na ICT, neboť nyní stát nemá přesné informace, jaké
náklady do ICT skutečně vkládá – jedná se licence, podporu systému, atd.
Předseda PS Michal Hauzr toto téma uzavřel konstatováním, že je nutné některé otázky vyřešit
na půdě resortů a v PS se potom dohodnout již s jednotnými názory.

3. Nařízení eIDAS
NMV JUDr. Jaroslav Strouhal shrnul stručně informaci o nařízení eIDAS. Na půdě Ministerstva
vnitra vznikne k tomuto nařízení pracovní skupina, jež bude obsahovat 6 pracovních podskupin,
rozdělených podle jednotlivých okruhů, které eIDAS přináší:

1. Pracovní skupina pro oblast elektronického podpisu, elektronických pečetí,
časových razítek a autentizace webů,
2. Pracovní skupina pro elektronické doručování.
3. Pracovní skupina pro elektronickou identitu a prostředky pro elektronickou
identifikaci.
4. Pracovní skupina pro Gateway národního identitního systému do EU a vice-versa
5. Pracovní skupina pro elektronický dokument
6. Pracovní skupina Dohledové orgány
Vypořádání podmínek kladených na Českou republiku Nařízením eIDAS je v gesci
Ministerstva vnitra, konkrétně Odboru hlavního architekta, v čele s ředitelem a současně
kontaktní osobou pro případné nominace členů pracovních skupin, Ing. Petrem
Kuchařem.

4. Informace o projektových okruzích
NMV JUDr. Jaroslav Strouhal informoval, že byly rozeslány projektové okruhy Ministerstva
vnitra, které vychází ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období
2014-2020. Předeslal, že tyto okruhy budou diskutovány na zasedání celé Rady.

5. Různé
Do bodu různé neměl nikdo z přítomných připomínky.

6. Závěr jednání
NMV JUDr. Jaroslav Strouhal prohlásil zasedání za ukončené.

Zpracovala: Ing. Kateřina Vidrnová

