Zápis č. 8/2015
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost
Kancelář NMV JUDr. Jaroslava Strouhala, Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4
(Centrotex)
Čtvrtek 7. května 2015, 14:00- 16:00 (2 hodiny)

Přítomní:
JMÉNO
JUDr. Jaroslav Strouhal
Dipl. Ing. Miroslav Hejna
David Šetina
Ing. Miloslav Marčan
Mgr. Jana Menšíková
Ing. Ondřej Felix, CSc.
Mgr. Tomáš Kroupa
Michal Hauzr
Mgr. Lucie Novotná
Ing. Helena Duffková
plk. Ing. Pavel Osvald
Mgr. Bohdan Urban

MV
MF
MZe
MPO
MV
MV
MV
MV
MV
MV
PČR
MV

POZICE
vz. předseda RVIS
vz. místopředseda
vz. místopředseda
vz. místopředseda
host MV ČR
Digital Champion
host MVČR (OHA)
host MVČR (PS JŘBÚ)
Sekretariát RVIS
Sekretariát RVIS
host Prezidium PČR
Tajemník RVIS

Program:
1. Zahájení jednání
2. Informace k hlasování per rollam a schválení zápisu ze zasedání předsednictva
RVIS 3. 4. 2015
3. Informace k průběhu jednání k tématu auditních kontrol
s Ing. Miloslavem Kalou, prezidentem Národního kontrolního úřadu
4. Informace k projednávaným materiálům pracovní skupinou JŘBÚ
5. Informace o zajištění centralizovaného zadávání společností VMware
6. Informace k projektovým okruhům odboru
7. Informace o EET – Elektronická evidence tržeb
8. Různé
9. Závěr
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PRŮBĚH ZASEDÁNÍ
1. Zahájení jednání
Předseda RVIS, JUDr. Jaroslav Strouhal zahájil jednání a představil pana plk. Ing.
Osvalda, zástupce Policejního prezidia, jež by se chtěl vyjádřit k veřejné zakázce
projednané pracovní skupinou RVIS pro jednací řízení bez uveřejnění. Následně
prohlásil Předsednictvo RVIS na základě účasti nadpoloviční účasti členů s právem
hlasovat za usnášeníschopné. Předseda RVIS dále představil paní Mgr. Menšíkovou
a pana Mgr. Tomáše Kroupu, kteří se jednání zúčastnili z důvodu podání informace
o prioritních projektových okruzích.

2. Informace o hlasování per rollam
Předseda RVIS předal slovo Mgr. Lucii Novotné. Ta sdělila, že od posledního zasedání
Předsednictva RVIS, které se uskutečnilo 3. dubna 2015, proběhla dvě hlasování per
rollam. První hlasování se vztahovalo k zápisu ze zasedání Předsednictva ze dne
3. dubna. K zápisu nebyl evidován dostatečný počet hlasů stejně jako k hlasování
o veřejné zakázce s názvem „Systémová podpora IS MZV-V“. Mgr. Novotná představila
tři alternativy, jak tuto situaci vyřešit. Buď zápisy nebudou uznány, nebo do nich budou
zapracovány připomínky, případně budou schváleny bez zapracování připomínek.
Ing. Marčan se vyjádřil k zápisu ze zasedání Předsednictva RVIS ze dne 3. dubna 2015.
Navrhl zapracovat připomínky, jež zaslal emailem, a schválit zápis na místě.
Návrh Ing. Marčana byl nadpoloviční většinou členů Předsednictva RVIS odsouhlasen.
Ing. Marčan dále poznamenal ke zmíněné zakázce předložené v jednacím řízení
bez uveřejnění, že dle jeho informací Ing. Havlíček své stanovisko k zakázce již posílal.
Michal Hauzr tlumočil k tomuto bodu stanovisko, k němuž dospěli členové pracovní
skupiny pro JŘBU. JUDr. Strouhal navrhl kompromis.

3. Zakázka Policejního Prezidia
Dalším bodem jednání byla zakázka, kterou se PS JŘBU rozhodla postoupit
k odhlasování Předsednictvu RVIS.
Na žádost předsedy RVIS shrnul předseda pracovní skupiny JŘBU Michal Hauzr stručně
informace o zakázce. Následně plk. Ing. Osvald definoval informační systém, o který se
jednalo.
JUDr. Strouhal vyzval ke hlasování a navrhl realizovat toto hlasování způsobem per
rollam, s rozesláním v pondělí 11. května a s termínem ukončení hlasování do úterý
16 hodin, s tím, že do pondělí Policejní prezidium pošle přepracovaný materiál jako
součást k hlasování. Tajemník RVIS informoval o procesním postupu předložení
materiálu do vlády.
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Návrh na hlasování per rollam ve zkráceném termínu do úterý 12. 5. 2015 do 16:00
hodin o zakázce PP ČR byl odsouhlasen.

4. Informace o výsledcích jednání k auditním kontrolám s Mgr. Kalou
z Nejvyššího kontrolního úřadu.
Avizované setkání s Mgr. Kalou, JUDr. Strouhalem a Ing. Havlíčkem zatím neproběhlo,
prozatím je v jednání nový termín.

5. Informace o způsobu
společností VMware

zajištění

centralizovaného

zadávání

Předseda informuje o centralizované zakázce se společností WMWare – informace byla
poskytnuta vládě, ze strany MV bude poskytnuta informace na všechny zúčastněné
úřady. Se společností WMware je vyjednána sleva cca 25% na stávající produkty, které
poskytuje státu. Úspora by měla činit až 1 miliardu Kč.

5. Prioritní projektové okruhy
JUDr. Strouhal předal slovo Ing. Felixovi. Ten v krátkosti představil výhled priorit
v oblasti ICT na příštích 5 let financovaných ze strukturálních fondů. Logika vychází ze
Strategického rámce Cíl 3, kde se dobudovává 9 hlavních aktivit. K jednotlivým hlavním
aktivitám, dle velmi zjednodušeného systému indikátorů, vzniklo 25 projektových
okruhů, pro každý existuje karta s definicí daného okruhu. Pokud projekt nebude
zařaditelný pod projektový okruh, nebude financovatelný ze strukturálních fondů. Cílem
je, aby do cca 25. května bylo vše zkompletováno (sběr připomínek od příslušného
gestora PO), a to jak z projektových okruhů, za které zodpovídají jednotlivá ministerstva,
tak z projektových okruhů, za které zodpovídají jednotlivé odbory Ministerstva vnitra.
Počátkem června musí být materiál projednán na obou Radách vlády (RVIS a RVVSRR)
a do 31. 7. předložen na vládu. Výsledkem by měla být „kniha“, která bude říkat: „s tímto
strategickým cílem za následujících podmínek a povinných indikátorů toto jsou
přípustné projektové okruhy, podle kterých se následně budou řídit přípravy výzev
následujících 5 let“.
Následně si vzala slovo Mgr. Menšíková, která seznámila předsednictvo podrobněji
o projektových okruzích, jako příklad uvádí projektový okruh eEducation a informuje
o potřebě definování výzev, klade důraz na projektový okruh č. 3 dobudování eGov –
elektronizace odvětví a dále informuje o oblastech projektových okruhů eJustice (není
stále jasně definována, nemá žádnou strategii), eHealth (nemá pracovní podobu). Další
podstatnou oblastí je eCulture, která má velkou oporu ve strategických dokumentech.
Diskuse o způsobu financování projektů.

Sekretariát Rady vlády pro informační společnost

Dále Mgr. Menšíková zmiňuje kartu úplného elektronického podání, která fakticky
rozvíjí formulářové řešení pro občana, Mgr. Urban reaguje, že tato karta ještě není
zařazena ke konkrétnímu projektu. Mgr. Menšíková dodává, že s tímto ještě souvisí karta
kontaktního místa.
Následně dochází k diskuzi o definování projektových karet jako doporučení pro Řídicí
orgán IROP v rámci prvních výzev v roce 2015 výzvy zaměřené. Mgr. Menšíková
informuje o debatě s ředitelem odboru kybernetické bezpečnosti a koordinace
informačních a komunikačních technologií Ing. Miroslavem Tůmou, Ph. D. o projektovém
okruhu kybernetické bezpečnosti, kde se shodli, že je lepší počkat na investiční
záležitosti s výzvou, neboť je možné díky lhůtám, které mají tři kola, že tento proces
se nemusí stihnout. JUDr. Strouhal doporučil separé jednání se zástupci NBÚ.
Definovali se následující projektové okruhy: Úplné elektronické podání; Elektronizace
odvětví: eLegislativa, eSbírka a Kybernetická bezpečnost a ověří se, zda ještě
Elektronizace odvětví: eArchivace (NDA).
Tajemník shrnul doporučení s tím, že se bude řešit dvoustupňově a hlasovat per rollam,
následně se bude posílat konkrétní doporučení pro ŘO IROP s výše definovanými
projektovými okruhy.

6. Informace k materiálu Ministerstva financí o Elektronické evidenci
tržeb
Ing. Hejna informoval předsednictvo o Elektronické evidenci tržeb. Legislativní rámec
k Elektronické evidenci tržeb se nyní nachází na Legislativě radě vlády, koalice se údajně
shodla na podpoře.
Dále Ing. Hejna blíže specifikoval a přiblížil strukturu projektu. Část projektu bylo
zadáno GFŘ na hraně akceptovatelnosti státnímu podniku k vypsání výzev. Celá
architektura bude předložena RVIS, jakmile se materiál vrátí po výzvách návrhy
architektury. Návrhy od dodavatelů zatím chybí, ale předpokládá se jejich brzké
navrácení. Předpoklad předložení na RVIS je do konce června 2015. V části veřejné
se projekt EET týká výběrových řízení na některé hardwarové komponenty. Je domluven
software zdarma pro nejmenší živnostníky, podařilo se získat podporu Microsoftu, který
vyhradí určité prostředky na svou platformu tržiště. Bude požádán OHA k vyjádření
ke specifikaci, která bude brána jako doporučující.
Následně proběhla diskuze k tématu. Ing. Hejna vysvětlil dotazy týkající se předloženého
materiálu, konkrétně k nákladům na aplikační servery a zařízení vydávající certifikace
položenou panem Šetinou. Ing. Marčan vidí jako možnou obtíž tisk dokladů na místě,
zejména u živnostníků. Ing. Hejna odkázal, že není zákona ani předpisu, který by
nařizoval tisk účtenky přímo na místě, podstatná je evidence registrace tržby na místě.
Pan Šetina měl ještě dotaz k autorským právům projektu. Ing. Hejna informoval,
že k inkasním věcem budou mít autorská práva, k určitým věcem výhradní (především
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k části utajované informace dle § 18 odst. 1 písm. a) dle zákona o VZ) a k jiným
nevýhradní.

7. Různé
a) Registr smluv a anonymizace údajů:
K registru smluv uvedl JUDr. Strouhal, že prozatím k věci samé nemá nic, nicméně s tím
souvisí další bod, a tím je anonymizace údajů (s odkazem na příslušný zákon O ochraně
osobních údajů a Úřad o ochraně osobních údajů). V rámci MV proběhla interně
identifikace 25 000 smluv/smluvních dokumentů, které vykazují nějaké atributy
osobních údajů dle zmíněného zákona. Dle průzkumu na trhu existují anonymizační
softwary, které umožnují pomocí „nějakého“ robota začernit podstatné údaje (ať už se
jedná o podpis, identifikace osob, obchodní tajemství). JUDr. Strouhal dává na úvahu
nebo pro informaci, že pokud by nastala politická shoda, že tento registr bude, problém
se v podstatě dotkne všech. Pořízení softwaru vychází za MV pro příslušný počet licencí
zhruba 6 mil. Kč, (tajemník doplnil informaci, že se jedná o 5 leté TCO). Proto avízo,
koupit je centrálně za celý stát, jako jedno řešení v podstatě pro všechny, neboť úkol
bude pro všechny stejný: tj. publikovat smlouvy – začerňovat osobní údaje (pan Šetina
vstoupil s dovětkem – registr bude jeden), povinnost pro všechny stejná. Pokud tedy
zmíněné nastane, Předsednictvo bude iniciovat na zasedání Radě, aby se licence
zakoupily jako jeden balíček pro celou veřejnou správu.
Následně proběhla diskuze: Ing. Hejna se k tématu dotázal na fungování, zda bude
nějaký portál, kam se nahraje smlouva a portál ji vrátí zpět anonymizovanou. Tajemník
dotaz zodpověděl s tím, že dokument odejde, začernění se, proběhne následná kontrola,
jestli je vše začerněné. Za kontrolu anonymizace osobních dat zodpovídá každý sám,
neboť systém je polointeligentní.
b) Tisková zpráva „Datová centra budovaná Ministerstvem financí“:
JUDr. Strouhal informoval předsednictvo o tiskové zprávě k datovým centrům,
kde vlastní nálezy a výtky NKÚ se trefovaly do Ministerstva financí a Ministerstva vnitra.
Zástupce Ministerstva financí Ing. Hejna se vyjádřil, že osobně nepovažuje za katastrofu,
když dva roky poté, co postavíte datové centrum je z 50% plné, tak je naopak poměrně
správně naplánováno, též průměrné měsíční náklady na IT odborníka ve výši 95 tis. Kč
nepovažuje za vysoké, jsou mnohonásobně nižší s porovnáním s ostatními a další věci si
netroufá komentovat.
Následně proběhla diskuze, ve které se ke zprávě vyjádřil i Digitální Champion s tím,
že celý text zprávy by vynechal, přičemž poslední čtyři odstavec by zasluhovaly podpory.
JUDr. Strouhal dodal, některé výtky a nálezy NKÚ se „nějakým“ způsobem filozoficky řeší
v tzv. Voříškově strategii, kde je část zmíněných věcí identifikována. RVIS tuto strategii
schválila, a tím dává „cestu“ jakou jít. Do diskuze se zapojil pan Šetina, který upozornil
na vymahatelnost SLA. Pan Šetina souhlasí s centralizací, nicméně se domnívá, že ruku
v ruce s centralizací musí jít „určité“ národní SLA, které bude závazné. Neboť
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při jakémkoliv výpadku, pokud je v něm zavázán komerční subjekt, je nutné nastavit
takové podmínky, které by mohly být motivátorem. Ing. Hejna doplnil, aby pan Šetina
do materiálu zapracoval, jak si SLA konkrétně představuje. JUDr. Strouhal požádal pana
Šetinu, o rozepsání materiálu na další jednání jako podklad, aby předsednictvo mohlo
dát Radě určitý impuls se ztotožněním zmíněného nálezu, pan Šetina souhlasil.
Ing. Marčan se dotázal, kdy bude Voříškova strategie předložena vládě. JUDr. Strouhal
odpověděl, že strategie byla představena p. poradci Špidlovi, následně bude projednána
s premiérem; předpokládá, že do konce května 2015 Voříškova strategie bude
na programu vlády.
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c) Doplnění informací k další projednané zakázky z JŘBU
Mgr. Novotná doplnila informace k projednaným zakázkám JŘBÚ. Dne 7. 5. 2015 byla
pracovní skupinou pro jednací řízení bez uveřejnění projednána zakázka předložená
Českou poštou, nicméně pracovní skupina tuto zakázku odmítla projednat, neboť
nesplňovala důvody pro předložení této skupině, jelikož spadala do podlimitního řízení,
JUDr.Strouhal tuto informaci potvrdil. Druhá projednávaná zakázka s názvem "Provoz
eAGRI a související aplikační infrastruktury-přechodné období" byla předložena
Ministerstvem zemědělství České republiky na jednání pracovní skupiny 30. 4. 20415,
a její předpokládaná hodnota je 115 mil. Kč bez DPH za období 18 měsíců. Účelem
zakázky je zajištění poskytování služeb definovaných „Smlouvou o poskytování služeb
provozu a rozvoje eAGRI po přechodnou dobu od konce její účinnosti do podpisu nové
smlouvy v rámci VZ. Většina z přítomných členů pracovní skupiny souhlasila s úmyslem
předkladatele realizovat zmíněnou zakázku, nicméně s podmínkou úpravy
administrativního pochybení týkajících se uvedené ceny zakázky, která byla doplněna.
d) SAP – cloudové licence
Ing. Hejna má schůzku v úterý s p. Knapem, za určitých podmínek budou vázané licence
převedeny na cloudové licence a SAP umožní tyto licence využít kdekoli ve státní správě.
Prozatím však není potvrzeno písemně.

8. Závěr
Předseda RVIS prohlásil jednání za ukončené a oznámil další zasedání Předsednictva
na 22. 5. 2015 v 8:30 hod v kanceláři náměstka ministra vnitra pro řízení sekce
informačních a komunikačních technologií.

Zpracovaly: Ing. Helena Duffková, Mgr. Lucie Novotná
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