Zápis č. 8/2016
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost
Datum konání: 19. května 2016, od 9:00
Místo konání: Kancelář NMV ICT JUDr. Jaroslava Strouhala
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4

Přítomní:
Člen
JUDr. Jaroslav Strouhal
Ing. Jiří Havlíček, MBA
Mgr. Bc. et Bc. Robert
Baxa
David Šetina
Mgr. Lucie Novotná
Mgr. Bohdan Urban
Mgr. Petr Kuchař
Mgr. Jana Menšíková
Mgr. Jan Weigel
Viktor Janáček
Mgr. Iveta Kučerová

Instituce
MV
MPO
MPSV

Funkce
předseda
místopředseda
místopředseda

MZe
MV
MV
MV
MV
MMR
MF
MV

člen
Sekretariát RVIS
Host
Host
Host
Zástup MMR
Zástup MF
host

Program:
1. Zahájení jednání
2. Změna subalokací na prioritní projektové okruhy ve výzvě IROP „eGovernment I.“
– aktuální informace
3. Harmonogram výzev 2017
4. Program plenárního zasedání RVIS
5. Stanovení harmonogramu opatření ze Strategie rozvoje ICT služeb veřejné
správy
6. Změna jednacího řádu RVIS
7. Různé
8. Závěr

Sekretariát Rady vlády pro informační společnost

Průběh zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační společnost
dne 19. května 2016 od 9:00 hodin
1.

Zahájení jednání

Předseda RVIS, JUDr. Jaroslav Strouhal, přivítal všechny přítomné, seznámil
Předsednictvo s programem jednání, ověřil usnášení schopnost a jednání zahájil.

2. Změna subalokací na prioritní projektové okruhy ve výzvě IROP
„eGovernmemnt I.“ – aktuální informace
Předseda RVIS vyzval tajemníka RVIS k podání aktuálních informací ke změně
subalokací na prioritní projektové okruhy ve výzvě IROP „eGovernment I.“ Tajemník
RVIS upozornil, že ne všechny projekty ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy
Implementačního plánu 3 jsou financovány z IROPU, ale využívá se i vlastní financování.
Dále představil portál budování občana, kdy první etapa bude financována
z rozpočtových peněz, a druhou – rozvojovou etapu by chtěly financovat z evropských
fondů. Rozvinula se diskuze k problematice, že se nepodávají projekty, že jsou problémy
se zadávací dokumentací. Tajemník dále informoval, že MV by chtělo ke konci roku
podávat projekty v oblasti úplného elektronického podání a následně projekty
z Geoinfostrategie. P RVIS se shodlo na vytvoření xls tabulky, která bude obsahovat
relevantní údaje – kvalifikovaný odhad, který resort bude podávat jaký projektový
záměr s časovým odhadem, kdy bude projekt podávat.

3.

Harmonogram výzev 2017

Předseda RVIS předal slovo Mgr. Menšíkové, která informovala, že na minulém zasedání
RVIS se odhlasovala, že prostorová data nebudou ve výzvě pro rok 2016, avšak zde nyní
vychází potřeba projekt v této oblasti podat. Pro rok 2017 by se tak měla vyhlásit výzva
eGoverment II. s projektovými okruhy, jejichž alokace je přes 5 milionů, jedná
se o Prostorová data, eProcurement a Open Data. Je tedy vhodné zamyslet
se, zda se budou prostorová data přesouvat a nezůstaly projektové okruhy v minimální
alokaci.

4.

Program plenárního zasedání RVIS

Mgr. Novotná představila předběžný program na plenární zasedání RVIS, které se bude
konat dne 10. června 2016, jedná se především o schválení předešlého zápisu
plenárního zasedání, schválení výroční zprávy 2016 RVIS a pololetní zprávy o činnosti
PS JŘBU vyžádanou premiérem. Dalšími tématy jsou - Evaluační zpráva k IP3 a Registr
smluv, opětovné projednání Statutu pro prostorové informace, výzva eGovernment II.,
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Open Data a Odměňování státních zaměstnanců. Program se ještě bude upravovat
a doplňovat. P RVIS dále navrhlo téma Cloud computing.

5.
Stanovení harmonogramu výzev opatření ze Strategie rozvoje
ICT služeb veřejné správy
Tajemník RVIS členy informoval, že dvakrát do roka k březnu a září RVIS má povinnost
z usnesení vlády č. 889 předkládat vládě pro informaci zprávu o plnění opatření
plynoucí ze Strategie ICT, k tomuto však chybí informace o termínech splnění,
kdo je gestorem, finanční rozvaha, priority, apod. Proto doporučuje, aby dotčené
subjekty byly osloveny a potřebné údaje zaznamenány do souhrnné tabulky, která bude
sloužit jako podklad pro zpracování přehledné a konkrétnější zprávy.

6. Změna jednacího řádu RVIS
Předseda RVIS členy informoval, že tento návrh vzešel ze snahy o eliminaci problémů
(nehlasování členů). Nad tématem proběhla diskuze: o způsobu a možnostech hlasování
s využitím Datových schránek pro ověřitelný způsob doručení a kombinací elektronické
komunikace, při nevyjádření se k předmětu, bráno jako souhlas. Tímto se musí upravit
Jednací řád RVIS.
Přijaté usnesení: Předsednictvo Rady vlády pro informační společnost se usneslo
nad novým způsobem hlasování – využití Datové schránky a emailu (nebo v listinné
formě), nevyjádření se znamená odsouhlasení a následné úpravě Jednacího řádu. Jednací
řád bude zaslán k hlasování per rollam.

7. Různé
1) Hlasování o 5 veřejných zakázkách projednaných PS pro JŘBU, podklady
k hlasování včetně Návrhů zpráv o projednání na začátku týdne. Jedná
se o zakázky Zajištění technologických prostor pro kritické a významné
informační systémy MV I, Zajištění technologických prostor pro kritické
informační systémy II, které předložilo Ministerstvo vnitra. Další zakázka
s názvem Pořízení podnikové licence Esri na období 2016-2019 pro AOPK ČR,
kterou předložila Agentura ochrany přírody a krajiny. Předkladatel Generální
finanční ředitelství předložilo dvě zakázky jedna s názvem Technická podpora IS
AVIS rok 2016-2017 a Technická podpora IS VEMA – ROK 2016.
2) Pan náměstek Baxa podal stručně aktuální informace z pracovní skupiny
zabývající se odměňováním státních zaměstnanců, kdy se některé schůzky
skupiny konaly i za účasti pana premiéra. Ke konsensu došlo u náborových
příspěvků, modifikují se pravidla pro vysílání národních expertů v rámci EU (jaké
mají nároky v podobě náhrady platů), řeší se mediální příplatky lékařům,
odměňování státních zaměstnanců, kteří jsou zařazeni na služební místo
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(vytvořeny dva návrhy: 12. nebo 13. platová třída, zde možnost osobního tarifu
až do výše dvojnásobku platového tarifu), motivační složky v progresivnější
modifikaci růstu tarifů v rámci platové třídy, a to na základě vynikajících
výsledků služebního ohodnocení. Dále informoval, že jsou připraveny návrhy
novelizace služebního zákona.

8.

Závěr

Předseda RVIS poděkoval za účast, a stanovil další termín zasedání Předsednictva
na 3. června 2016 od 9:00 hodin.
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