Zápis č. 13/2016
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost
Datum konání: 4. srpna 2016, od 14:30
Místo konání: Kancelář NMV ICT JUDr. Jaroslava Strouhala
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4

Přítomní:
Člen
JUDr. Jaroslav Strouhal
Ing. Miloslav Marčan
Viktor Janáček
JUDr. Jan Blecha
David Šetina
Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa
Ing. Roman Vrba
Ing. Helena Duffková
Mgr. Lucie Novotná
PhDr. Marta Léblová

Instituce
MV
MPO
MF
MMR
MZe
MPSV
MV
MV
MV
MV

Funkce
Předseda
v.z.místopředseda
v.z.místopředseda
místopředseda
místopředseda
člen
tajemník
sekretariát RVIS
sekretariát RVIS
host

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení jednání
Rozšíření výzvy č. 26 eGovernment I.
Doména gov.cz
Rozšíření pracovní skupiny pro jednací řízení bez uveřejnění o zástupce z resortu
Ministerstva dopravy
Strategie ICT ve veřejné správě
Akční plán pro rozvoj digitálního trhu
Různé
Závěr

Sekretariát Rady vlády pro informační společnost

Průběh zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační společnost
dne 4. srpna 2016 od 14:30 hodin

1.

Zahájení jednání

Předseda RVIS přivítal přítomné členy, přivítal PhDr. Martu Léblovou v rámci bodu č. 2
a konstatoval, že je Předsednictvo RVIS usnášeníschopné.

2. Rozšíření výzvy č. 26 eGovernment I.
Tajemník RVIS informoval, že na základě minulého jednání Předsednictva vznikl úkol
ohledně rozšíření výzvy č. 26 o projektové okruhy č. 3.10 Elektronizace odvětví:
eProcurement, 4. Zpřístupnění obsahu, transparentnost, opendata a 5.2 Prostorová data
a služby, aby byl dodán písemný podklad s informací o podání projektu z projektového
okruhu č. 5.2. Zmíněné podklady sekretariát RVIS obdržel a nyní se projekty budou
připravovat. Paní PhDr. Léblová dodala, že je nutné doporučit resp. rozšířit výzvu
o alokace pro Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci přesunu výzvy eGovernment II.
do eGovernment I. Pan ředitel Šetina doplnil, že za jejich resort bude zhruba za 60 mil.
Kč podávát projekt na přelomu měsíců října a listopadu 2016 z projektového okruhu 5.2,
přičemž příští rok by došlo k čerpání. Členové se tak shodli, že na základě dodaných
podkladů bude výzva rozšířena a na dalším zasedání dojde k doporučení přerozdělení
alokací.

3. Doména gov.cz
Tajemník informoval, že minulý týden na jednání s NBÚ svolané ředitelem OKB Ing.
Tůmou, Ph.D., zazněl návrh na sladění webového prostředí a začátek využívání domény
gov.cz. Důvodem je především bezpečnost, garance oficiálních stránek vlády pro občany.
NBÚ nyní chce vypracovat důvody vedoucí k zabezpečení, garanci a výhod k prosazení
domény. Toto téma bude zároveň zařazeno na plenární zasedání RVIS. Nejedná
se o okamžitou záležitost, ale o delší proces.

4.
Rozšíření pracovní skupiny pro jednací řízení bez uveřejnění
o zástupce z resortu Ministerstva dopravy
Mgr. Novotná informovala o došlé žádosti od pana Štefely (zástupce ředitele odboru ICT)
z resortu Ministerstva dopravy o členství v Pracovní skupině pro jednací řízení
bez uveřejnění. Dle statutu pracovní skupiny schvaluje členy Předseda RVIS. K tématu
proběhla diskuze na základě níž se členové se shodli na již dost širokém plénu skupiny,
tým PS JŘBU je velice odborný, kompaktní. Během dvou let se skupina homogenizovala,
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rozhodnutí jsou velmi věcná, jedná se o odborný nestranný tým. Jakékoli rozšíření
členové vidí spíš k neprospěchu fungování skupiny.
Přijaté usnesení: Předsednictvo RVIS zamítlo žádost na rozšíření Pracovní skupiny
pro jednací bez uveřejnění.

5.

Strategie ICT ve veřejné správě

Tajemník informoval, že sekretariát RVIS odeslal dopis na všechny náměstky ICT
a ředitele resortu MV se žádostí o doplnění stavu plnění opatření vyplývající ze Strategie
ICT do 15. srpna 2016 těch, kterých se opatření týká. Sekretariát následně zkompletuje
všechny zaslané informace, a připraví tak Zprávu o plnění opatření, která musí být
předložena vládě pro informaci na konci září 2016. Informace podána pouze
pro informaci.

6.

Akční plán pro rozvoj digitálního trhu

Tajemník RVIS členy informoval, že Akční plán pro rozvoj digitálního trhu byl schválen.
Pan ředitel Šetina doplnil, že tento plán celkem hodně odkazuje na dřívější strategii
g-cloudu a je třeba plán zkorigovat. Tajemník k tomuto dodal, že dokument se bude dál
vyvíjet, neboť se jedná se o „živý“ dokument. Plán shrnuje to co je hotové, co by se mělo
prezentovat, apod. Pan ředitel Marčan doplnil, že akční plán byl prezentován Ing.
Šestákovou, že se jedná o aktuální úkoly, které by měly ČR posunout v hodnocení
v rámci EU. K materiálu se dalo vyjádřit formou připomínek. Tajemník dále upozornil,
že v prosinci MV společně s Úřadem vlády chystá na toto téma konferenci, kde nosným
tématem bude eIDAS, a prezentace výměnných informací, jak eIDAS řeší kolegové
v jiných zemí. Druhá část konference se bude věnovat tomu, co se událo v prostředí ICT
eGovernmentu v roce 2016.

7.

Různé

a) Tajemník RVIS informoval, že MV připravuje zákon o elektronické identitě, tím
se pozmění některé další zákony (č. 365, č. 300, č. 111 atd..), dopad je též
na agendové zákony, též je nutné dohodnout se s resorty na definici některých
službách (např. nabídky práce z ÚP, soc. benefity, osobní doklady, registrace vozidel,
stavební povolení, oddací a úmrtní listy, přihlášky na SŠ a VŠ), aby tyto služby byly
online. Pan náměstek Baxa informoval, že jsou připraveni být v pilotu, a požádal
o včasnou informovanost. Dále proběhla diskuze k elektronizaci životních procesů,
umožnění e-vstupu klientům, rozdělení státní a osobní identity. Členové
Předsednictva RVIS se shodli, že je potřeba komplexního projednání problematiky,

Sekretariát Rady vlády pro informační společnost

podobné problémy jsou jistě i u eIDAS. Pan ředitel Marčan požádal, zde je možné
na setkání CIO prezentovat informace o novém zákonu.
b) Předseda RVIS informoval členy o stavu Datových schránek, které byly
projednávány jak na plenárním zasedání, tak na Předsednictvu RVIS. Návrh byl
předložen vládě, ta doporučení schválila. Došlo však k doplnění věty, že než
transakce proběhne, vyvolá se jednání s komisí EU, aby prověřila, zda
se jedná/nejedná o nedovolenou veřejnou podporu.

8.

Závěr

Předseda RVIS poděkoval za účast a navrhli termín dalšího rozšířeného zasedání
na Spiritce dne 25. srpna 2016 od 11:00 hodin. Po diskuzi se však členové shodli
na termínu 23. srpna, přičemž je nutné ověřit vhodný termín u uvedeného zařízení.
Členové budou informováni s předstihem pozvánkou.
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