Zápis č. 15/2016
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost
Datum konání: 7. října 2016, od 9:30
Místo konání: Kancelář NMV ICT JUDr. Jaroslava Strouhala
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4

Přítomní:
Člen
Ing. Roman Vrba
Víktor Janáček
Mgr. Jan Weigel
Ing. Jiří Havlíček
David Šetina
Ing. Lucie Šestáková
Mgr. Lucie Vaníčková

Instituce
MV
MF
MMR
MPO
MZe
MPSV
MV

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

Program:
1. Zahájení jednání
2. Vyhodnocení projektu Pilotní a testovací řešení pro anonymizaci dokumentů
a návazné kroky MV ČR
3. Zpracované podklady ze zasedání RVIS k materiálu předloženým Společným
řídícím výborem mající vliv na neuspokojivý stav projektů
4. Technické komplikace při práci v ISKP (MS2014+)
5. Nominace členů do pracovních skupin RVIS z Úřadu vlády
6. Různé
7. Závěr

Sekretariát Rady vlády pro informační společnost

Průběh zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační společnost
dne 7. října 2016 od 9:30 hodin
1.

Zahájení jednání

Tajemník Rady vlády pro informační společnost omluvil nepřítomnost předsedy RVIS
JUDr. Strouhala z důvodu jeho účasti na jiném jednání v zahraničí, přičemž jej předseda
RVIS pověřil svým zastupováním v souladu se statutem RVIS s právem hlasovacím.
Dále tajemník RVIS přivítal přítomné členy a konstatoval, že je Předsednictvo RVIS
usnášeníschopné.

2.
Vyhodnocení
projektu
Pilotní
a
testovací
pro anonymizaci dokumentů a návazné kroky MV ČR

řešení

Tajemník RVIS, v.z. přeseda RVIS, omluvil z důvodu nemoci účast Mgr. Urbana, který
měl členy Předsednictva obeznámit s tématem vyhodnocení projektu Pilotní
a testovací řešení pro anonymizaci dokumentů. Vzhledem k aktuálnosti tématu
informoval tajemník RVIS o přesunutí tématu na následující zasedání RVIS.

3.
Zpracované podklady ze zasedání RVIS k materiálu
předloženým Společným řídícím výborem mající vliv na neuspokojivý
stav projektů
Tajemník RVIS informoval členy předsednictva o zpracování dopisů dle úkolu
z posledního plenárního zasedání dopisy reagující na některé aspekty neuspokojivého
stavu při čerpání z dotačních titulů (podklad vypracován Společným řídícím výborem).
V dopisech předseda RVIS reaguje na technické komplikace při práci v Informačním
systému koncového příjemce (MS2014+), na duplicitní kontrolní činnost
a na metodický pokyn pro přípravu/realizaci rozpočtu 2016/2017. Prostřednictvím
dopisů budou osloveny příslušné subjekty se žádostí o vysvětlení či možnou nápravu
uvedených aspektů.

4.

Technické komplikace při práci v ISKP (MS2014+)

Tajemník RVIS informoval, že v rámci pracovní skupiny pro komunikaci byly
identifikovány některé nesrovnalosti či komplikace v rámci práce v ISKP (MS2014+).
Z tohoto důvodu byla vypracována sekretariátem RVIS reakce na technické komplikace
v ISKP (MS2014+) viz projednávaný předchozí bod. Tajemník požádal pověřeného
zástupce pana náměstka Blechy (MMR), Mgr. Jana Weigela, o vyjádření. Mgr. Weigel
informoval předsednictvo, že tuto problematiku má na starosti pan náměstek Semorád.
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Slova se ujala Ing. Šestáková, která informovala, že všechny pro s informačním
systémem řeší Rada pro Evropské a strukturální fondy (dále „Rada ESIF“) a přislíbila
zaslat zápis z posledního zasedání Rady ESIF. Tajemník informoval, že po zaslání
zápisu bude dopis k této tématice dopracován a odeslán.

5.

Nominace členů do pracovních skupin RVIS z Úřadu vlády

Tajemník RVIS, předal slovo Mgr. Vaníčkové, která P RVIS informovala o nominacích
členů do Pracovních výborů a skupin při Radě vlády pro informační společnost z Úřadu
vlády. Na základě došlých nominací členů do PV a PS od Ing. Šestákové, byli osloveni
předsedové, vedoucí a tajemníci skupiny a výborů. U některých skupin je však tímto
narušen soulad se statutem, např. členství je vázáno na konkrétní úřad. Např. PS
pro eFakturaci - zde již Úřad vlády je zastoupen Ing. Františkem Koblasou, CSc., jenž byl
do pracovní skupiny. Pro nominovaného pana Ondřeje Ferduse by bylo možné
případně využít čl. 9, odst. 1 statutu pracovní skupiny, podle kterého může vedoucí PS
přizvat další odborníky. Mgr. Vaníčková dále informovala, že například v PS
pro prostorové informace byl nominován pan Ondřej Ferdus, avšak i zde je rozpor
se Statutem PS (čl. 4/odst. 2), neboť zde není zastoupen resort ÚV.
Zde je nutné pro ustanovení řádného členství změnit statut a doplnit resort ÚV. Ing.
Šestáková souhlasila s navrženým řešeným a přizváním pana Ferduse jako hosta skupiny. Mgr. Vaníčková dále informovala o dalších nominacích v rámci pracovních skupin
a výborů: V těchto skupinách již byli nominováni zástupci ÚV, avšak po konzultaci
s paní Kulhánkovou (ÚV) dojde k přenominaci členů, tzn.: PV pro architekturu
a strategii – Petra Šťastná; PS Mapování – místo p. Černého - Ing. Šestáková;
PS Realizace a provoz – místo p. Černého – Ing. Kolmanová; PS Legislativa – zůstává
Ing. Šestáková; PS Strategické cíle - místo Ing. Šestáková – Šťastná; PS Financování –
místo Ing. Šestáková – Šťastná.

6.

Různé
a) Mgr. Novotná informovala o změně členství v Pracovní skupině JŘBU, kde dojde
ke změně členů nominovaných za odbor Hlavního architekta.
b) Mgr. Novotná informovala o konání rozšířeného zasedání P RVIS na usedlosti
Spiritka, které proběhne 4. listopadu 2016 od 14:00 hodin
c) Ing. Šestáková zmínila zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR ze dne
12. září 2016, kde bylo požádáno o přehled aktuálních úkolů/kroků v oblasti
eGovernmentu, G- cloud, posuzování projektů ze strany OHA, čerpání prostředků
IROP, ochrana osobních údajů a poslední téma byl kybernetický bezpečnost.
Takový dokument by měl být připraven a předložen v polovině listopadu 2016
na zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Tajemník RVIS doplnil,
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že by tento dokument chtěl zpracovat komplexněji, neboť spousta zmíněných
témat se realizuje na půdě Ministerstva vnitra. Předkládat by tento dokumentu
měl koordinátor pro digitální agendu ČR, nicméně se informace budou
koncentrovat u tajemníka RVIS.

6)

Závěr

Tajemník RVIS poděkoval za účast a po diskuzi členů byl stanoven termín dalšího
zasedání na 21. října 2016 od 9:30 hodin.

Sekretariát Rady vlády pro informační společnost

