Zápis č. 14/2016
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost
Datum konání: 22. září 2016, od 9:00
Místo konání: Kancelář NMV ICT JUDr. Jaroslava Strouhala
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4

Přítomní:
Člen
Ing. Roman Vrba
Viktor Janáček
Ing. Miloslav Marčan
David Šetina
Ing. Lucie Šestáková
Mgr. Bohdan Urban
Mgr. Petr Kuchař
Ing. Mgr. David Sláma
Ing. Helena Duffková

Instituce
MV
MF
MPO
MZe
ÚV
MV
MV
MV
MV

Funkce
v.z. předseda/tajemník
v.z.místopředseda
v.z. místopředseda
místopředseda
v.z. místopředseda
host
host
host
sekretariát RVIS

Program:
1. Zahájení jednání
2. Čerpání z IROP – seznam reálných projektů
3. Shrnutí úkolů a informací z plenárního zasedání Rady vlády pro informační
společnost ze dne 9. září 2016
4. Zakázka JŘBU „Technická podpora APV ZDRAVIS (služba)“ předložena
Ministerstvem obrany
5. Různé
6. Závěr
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Průběh zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační společnost
dne 22. září 2016 od 9:00 hodin
1.

Zahájení jednání

Tajemník Rady vlády pro informační společnost omluvil nepřítomnost předsedy RVIS
JUDr. Strouhala z důvodu jeho časové zaneprázdněnosti, přičemž jej předseda RVIS
pověřil svým zástupcem v souladu se Statutem RVIS s právem hlasovacím. Zároveň
přivítal přítomné členy a hosty, konstatoval, že je Předsednictvo RVIS usnášeníschopné.

2. Čerpání z IROP – seznam reálných projektů
Tajemník, v.z. předseda P RVIS, Ing. Vrba členy informoval, že došlo k aktualizaci
Implementačního plánu 3 (pozn. nyní v připomínkovém řízení), přičemž se seznam
projektů zúžil. Vzhledem k projednání tohoto tématu vyzval ke slovu pana ředitele Ing.
Mgr. Slámu, který danou problematiku přiblížil: seznam projektů se snížil na cca 28 z 32
mld. Kč a na základě projednání s kanceláří náměstkyní pro řízení sekce veřejné správy,
navrhuje, že by se již do tohoto seznamu neměly dávat v průběhu realizace žádné
nové/další projekty, budou se pouze odebírat a z nich případně dělat prioritizace. Pokud
by však byl zájem projekt přidat, seznam by měl projít opět vládou. Tajemník RVIS
doplnil, že se jedná o indikativní seznam a požadavek zní, aby se jednalo o konečný
seznam, ze kterého se může pouze „ubírat“, ale nepřidávat. Opět upozornil, že seznam
v sobě nezahrnuje pouze projekty „IROPové“, nýbrž i projekty, na které je určen státní
rozpočet. Členové se v rámci diskuze shodli, že není vhodné seznam stropovat, každá
nepružnost může představovat riziko, a to i s ohledem na nastávající legislativní změny
(viz např. zákon 365 o ISVS). Též je nutné brát v úvahu personální obsazenost,
naplňování ostatních strategií apod. Tajemník RVIS debatu ukončil a požádal o slovo
pana ředitele OHA Ing. Kuchaře k posuzování žádostí o financování z IROP. Upozornil,
že projektová dokumentace je složitě nastavena, především co se týče finančních
nákladů. Ing. Kuchař představil členům seznam projektů IROP – které byly podány
na OHA se žádostí o stanovisko. Celkem bylo podáno 14 žádostí, z nichž 8 obdrželo
kladné stanovisko a 6 jich je v procesu schvalování. Řádově se jedná o cca 1 mld. Kč
čerpání. K tomuto dodal Ing. Marčan připomínku, že se jedná o dobrý krok, a dává
tak do souladu s usnesením č. 889, s Národním architektonickým plánem apod. Dodal,
že OHA podává informace o tom jak žádosti zpracovávat, a lze v tomto směru spatřovat
značný posun. Pan ředitel Šetina dodal, že formulář na OHA primárně vychází z IROP
žádosti a navrhuje, aby se formulář doplnil o chybějící body. Ing. Kuchař dodal,
že to co OHA primárně schvaluje je architektonická konzistence, když se stane,
že projekt je mimo výzvu, tak projekt je možné zamítnout již rovnou, a ne čekat až bude
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předložen na MMR.
k podání projektu.

Následně

tajemník přednesl potřebné povinné

přílohy

3. Shrnutí úkolů a informací z plenárního zasedání Rady vlády
pro informační společnost ze dne 9. září 2016
Tajemník RVIS shrnul úkoly z plenárního zasedání Rady vlády pro informační
společnost, které se konalo dne 9. září 2016. Prvním byl úkol z podkladu vzneseného
Společným řídícím výborem pro eGovernment, kde se Rada usnesla, že vypracuje
písemný podklad k bodům č. 4, 5 a 6 na příslušné instituce o vysvětlení či nápravu
aspektů mající vliv na neuspokojivý stav při čerpání dotačních titulů. Tento písemný
podklad bude nyní zpracován a předložen Předsednictvu pro informaci, zaslán
na dotčené subjekty a následně bude Společný řídící výbor informován o řešení. Dalším
úkolem je novelizace Statutu RVIS, který je nyní předkládán do vnitroresortního
připomínkového řízení a následně do meziresortního řízení. Též členy informoval
o schváleném zápisu z plenárního zasedání ze dne 10. června 2016, který dle jednacího
řádu je po schválení RVIS zveřejněn na webových stránkách. Následně členy informoval,
že všem členům RVIS byly odeslány požadované prezentace týkající se „Dopadové
ex-post evaluace strategie realizace Smart Administration“ a „O obecném nařízení EU
o ochraně osobních údajů“ – přičemž tato prezentace byla doplněna o informace,
jak se nařízení dotkne informačních systémů veřejné správy. Jelikož se Rada během
zasedání stala neusnášeníschopnou, byla emailem per rollam poslána informace
o činnosti Pracovních výborů a skupin při RVIS, prozatím se k dnešnímu dni též
neodhlasovalo.

4.
Zakázka JŘBU „Technická podpora APV ZDRAVIS (služba)“
předložena Ministerstvem obrany
Tajemník předal slovo Ing. Duffkové, která členy Předsednictva informovala, že zmíněná
zakázka byla v termínu odhlasována, avšak z resortu MZe zazněla připomínka,
resp. doplnění podmínky uvedené v návrhu zprávy. Členové P RVIS se shodli
na doplnění a návrh zprávy o projednání s doplněnou podmínkou odhlasovali všemi
hlasy.

5.

Různé

a) Tajemník členy informoval, že v rámci vypořádání připomínek ke Statutu RVIS
vznesl připomínku zástupce resortu MMR a zároveň člen pracovní skupiny pro
Strategický rámec rozvoje veřejné správy, kdy je zásadně odmítnuto zrušení
Společného sekretariátu RVIS a RVVS. Přičemž takovýto společný sekretariát není
reálně ustanoven a funkci koordinačního mechanismu v rámci Strategického rámce
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rozvoje veřejné správy a konkrétně IP3 zastává Společný řídící výbor a služby
informační společnosti veřejné správy.
Přijaté usnesení: RVIS trvá na zrušení společného sekretariátu s ohledem na Statut
Společného řídícího výboru pro eGovernmentu a služby informační společnosti veřejné
správy, který plní funkce koordinačního mechanismu v rámci Strategického rámce
rozvoje veřejné správy mezi RVIS a RVVS.
b) Pan ředitel Šetina vyzval členy k diskuzi k tématu IS voda, ohledně možností zisku
informací ze systému. Přes zákon č. 106 sice data získat lze, ale v online podobě.
Diskuze se následně dotýkala referenčních údajů, poradního orgánu KOVIN,
směrnice INSPIRE, analogie zákona o základních registrech. Podstatou je, že data
jsou pouze konzumována, z nichž se tvoří vlastní pohledy. Návrhem je využití
nařízení vlády. Dále se pan ředitel Šetina dotázal na stav změny usnesení k JŘBU,
na což reagoval Mgr. Urban, s tím, že změna usnesení neprošla, novela zákona č. 246
nebude do 24. 10. 2016, MMR zvažuje vydání určité informace, že se nic nemění.
Dále se dotázal na stav CMS 2, kdy tajemník reagoval, že by tento bod nechal
na samostatné jednání v rámci odboru OHA. Pan ředitel Ing. Kuchař k tomuto
zareagoval, že se již připojuje první město – čtyři služby, ve fázi zkoušení. Plán
je postupné připojování.
c) Tajemník dále ve stručnosti informoval členy Předsednictva, že dne 21. září 2016
na jednání vlády prošel zákon (novela) o občanských průkazech - první čtení, dále
zákon č. 365 – též první čtení, který řeší i usnesení č. 889, tato novela mění zákon
o kybernetické bezpečnosti, zavádí pojmy správce a provozovatel. Ing. Kuchař dodal
k novele k OP, kdy drží strategii, že OP má dvě funkce – identifikační, občan
se přihlásí do všech míst veřejné správy garantovaným způsobem a elektronický
podpis.

6)

Závěr

Tajemník RVIS poděkoval za účast a po diskuzi členů byl stanoven termín dalšího
zasedání 7. října 2016 od 9:00 hodin.
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