Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost

Velká zasedací místnost č. 1.04, Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4 (Centrotex)
9. 1. 2015, 9:30-10:30 (1 hodina)

Přítomní:
JMÉNO
JUDr. Jaroslav Strouhal
Mgr. Bohdan Urban
Ing. Andrej Babiš
Ing. Karla Šlechtová
Ing. Jan Mládek
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA
RNDr. Blanka Fischerová
Ing. Zdeněk Chládek

MV
MV
MF
MMR
MPO
MMR
MF

PŘÍTOMNÝ/ZÁSTUPCE
x
x
Ing. Lukáš Wagenknecht
Ing. Jan Koudelka
omluven
omluven
x
x

Program:
1. Zahájení jednání
2. Informace o zřízení Pracovní skupiny Rady vlády pro informační společnost
pro jednací řízení bez uveřejnění
3. Informace o připomínkách k Návrhu opatření zvyšujících efektivnost služeb veřejné
správy a ICT služeb
4. Různé
5. Závěr

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ
1. Zahájení jednání
NMV Strouhal přivítal přítomné a zahájil zasedání. Vzhledem k tomu, že byla přítomna
nadpoloviční většina členů s právem hlasovat (3 z 5), bylo předsednictvo prohlášeno
za usnášeníschopné.

2. Informace o zřízení Pracovní skupiny Rady vlády
pro informační společnost pro jednací řízení bez uveřejnění
1. NMV Strouhal informoval o zřízení Pracovní skupiny (dále PS) RVIS pro jednací řízení
bez uveřejnění (dále JŘBU). Pracovní skupina se bude skládat ze zástupců MV, MF, MZe
a ÚV, přičemž by měl být zastoupen IT odborník, zástupce státního rozpočtu a právník.
Nominace poslali již všichni.
2. Diskuze na téma, jakým způsobem nebo zda vůbec bude PS projednávat utajované
skutečnosti podle §18 zákona č. 412/2005. Tajemník informoval, že Úřad vlády měl
za úkol tuto skutečnost ověřit. Debata NMV a NMF, ze které vyplynulo, že dle oficiálního
vyjádření ÚV JŘBU bude PS projednáváno bez ohledu na stupeň utajení.
3. Ohledně utajovaných skutečností, které by se v jednáních mohly vyskytnout, prošli
zástupci MV zákon a zjistili, že není jednoznačně dáno, zda smlouva prověřovaná JŘBU
může nebo nemůže být utajovaná, proto se bude vycházet z předpokladu, že může.

4. Debata, která proběhla na zasedání RVIS 18. 12. 2014, se týkala JŘBU versus in-house.
NMV: Ohledně zakázek in-house je prozatím platný postup, kdy zadavatel musí
informovat Vládu, že bude zadána takováto zakázka. Pokud se bude postupovat podle
JŘBU, tak informaci následně na Vládu musí předložit a zadání musí projít RVIS.
Z debaty MF a MV vyplynulo, že pokud bude zakázka v utajeném režimu a bude
zadávána jako JŘBU, pak bude PS projednávána.
Zástupkyně MMR navrhla bezpečnostní prověrku minimálně ve stupni D pro členy PS.
Předsednictvo se nicméně shodlo, že bezpečnostní prověrka bude řešena až v případě,
že se objeví takováto zakázka.
5. NMV navrhl schválit set předložených dokumentů v rámci předsednictva a poskytnout
krátkou informaci ministru vnitra, aby mohl postoupit Vládě informace, jak tento úkol
probíhá.
MMR požádalo o prodloužení termínu pro předložení připomínek, protože materiály
ještě nebyly předány řediteli odboru práva veřejných zakázek a koncesí
JUDr. Mgr. Vlastimilu Fidlerovi, a je potřeba jeho stanovisko.

Z toho vyplývá, že předsednictvo je schopné již předsedovi vlády předložit veškeré
dokumenty ohledně PS (tj. nominace, Statut, rozhodnutí o zřízení PS a check-list), kromě
upraveného usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 246. MMR navrhuje, že materiály
by mohly jít na vládu v prvním týdnu v únoru. MV by uvítalo termín dřívější, protože
původně měl být tento úkol uložen již na 7.1 2015. NMV uvážil možnost, že by premiér
udělil výjimku a pak by cesta materiálu na Vládu byla kratší než je obvyklý postup
(tj. vložení materiálu do eKlepu dva týdny předem, meziresortní připomínkové řízení,
apod.).
NMF navrhl poskytnout jak ministrovi financí tak Vládě modelové příklady zakázek,
které budou projednávány PS a které ne. Nebudou zde projednávány například in-house
zakázky a vyhrazené - je žádoucí „přeložení“ jednotlivých bodů paragrafu
do konkrétnějších případů.
NMF vznesl otázku, jak konkrétně bude vypadat v budoucnu proces schvalování –
zda ten, kdo bude dělat JŘBU, musí nejprve informovat o tomto Vládu. Z následné
debaty vyplynulo, že nejprve bude projednáno PS a RVIS, teprve potom bude podána
informace Vládě.
NMV znovu připomněl cíl zřízení PS, kterým je zkrácení procesu předkládání Vládě.
Meziresortní připomínky budou vypořádány ještě předtím, než se materiál dostane
na Vládu a ta již o materiálu nebude muset zdlouhavě jednat.
Ze Statutu vyplývá, že všechny podněty sice projedná PS, ale konečné rozhodnutí
je na předsednictvu RVIS. Z toho plyne, že by bylo optimální, aby se předsednictvo
scházelo v souladu s jednáními PS, ideálně jedenkrát týdně. Tajemník připomněl,
že v současnosti se bude zatím jednat o desítky kusů, nárůst je pak očekáván v dubnu
a nejvíce potom říjen a listopad.
Bylo vzato na vědomí, že předsednictvo se bude scházet pravidelně každý pátek od 8:15
a toto bude platit vždy, pokud nebude předem operativně zrušeno.

NMV Strouhal shrnul, že předsednictvo s tímto postupem souhlasí a dále navrhl
odsouhlasení následujících bodů:
Bod 1 – Souhlas s dokumenty, které ohledně pracovní skupiny připravilo MV
Bod 2 – Souhlas s úkolem pro MMR – jedná se poskytnutí informace NMV Strouhalovi
a tajemníkovi o termínu, kdy je možné předložení návrhu úpravy usnesení Vlády ze dne
10. dubna 2014 č. 246.
Bod 3 – Úkol pro MV – zpracovat pro ministra financí stručné shrnutí činnosti Pracovní
skupiny, především co bude a co nebude projednávat. Zástupkyně MMR žádá, aby tento
výčet byl dán pro informaci všem členům RVIS. Toto bude také doplněno (v rámci checklistu) do materiálu, který bude předložen na Vládu.
Všechny body byly odsouhlaseny/vzaty na vědomí.

3. Připomínky k Návrhu opatření zvyšujících efektivnost
služeb veřejné správy a ICT služeb
NMV informuje, že termín pro předložení připomínek byl do dnešního dne (9. 1. 2015)
a nebyly dodány žádné připomínky. MV a MF bez připomínek. Zástupce MPO
se nezúčastnil a nikdo z členů RVIS připomínky nedodal.
Zástupkyně MMR referuje o připomínkách MMR. Nejsou zde žádné zásadní připomínky,
pouze navrhuje z jazykového hlediska zvážení nahrazení výrazů „architekt,
architektura“ jinými, vhodnějšími synonymy. (viz příloha 1).
Byl určen termín 14. 1. 2015 jako konečný pro zaslání připomínek ze strany MMR
a IROP.
Zástupci MMR navrhují zapojení ředitele Integrovaného regionálního operačního
programu (dále IROP) Ing. Rostislava Mazala, případně dalších zástupců IROP,
a to formou jmenování stálým hostem předsednictva RVIS, případně pokud možno
členem.
Návrh byl přijat.

4. Různé
1. Tajemník informoval, že MPO má drobné technické připomínky k úpravě jednacího
řádu RVIS, ale vzhledem k nepřítomnosti jejich zástupců toto nyní řešeno nebude.
2. NMF vznesl otázku, zda na PS budou chodit předkladatelé obhajovat svoje materiály,
které předloží PS. Tajemník informoval, že, dle Statutu, pokud podle názoru PS nebude
materiál dostatečný, tak mohou být vyzváni k doplnění podkladů nebo osobní účasti.
Pokud bude dostatečný, ale chtěli by přesto obhajovat, není problém.
3. Zástupkyně MMR měla připomínku k čl. 3 odst. 3 Statutu PS, kde je řečeno,
že „součástí materiálu je podrobné ekonomické vyhodnocení výhodnosti zamýšleného
postupu metodou Total Cost of Ownership na 5 let“. Dle jejího názoru je toto
bezpředmětné, pokud se bude například jednat o nákupy podpory na infrastrukturu
nebo softwarové řešení, které nebude zdůvodnitelné autorským zákonem. Navrhuje
vložit do Statutu „zhodnocení dle okolností a vhodnosti“.
Toto bylo přijato.
4. Diskuse na téma kdy podstoupit otevřené výběrové řízení a kdy JŘBU. Krátká diskuze
na téma ekonomické výhodnosti JŘBU – NMF spatřuje v současném stavu nedokonalost
v tom, že JŘBU by mělo být vždy ekonomicky nejvýhodnější, ale v současnosti tomu tak
vždy není. Rovněž informoval o tom, že ministr financí výslovně požaduje, aby se dalo
prokázat - při stejných nákupech - že se cena nezvyšuje. Zástupkyně MMR připomněla
problematiku zohledňování změn kurzu.

5. Zástupce MMR navrhl zřídit sdílené úložiště dokumentů pro všechny členy RVIS.
6. NMF připomněl nutnost řešení problematiky elektronické fakturace. Vzhledem
k výsledku registru smluv, kde elektronické faktury nebudou, je toto nutno až kolem
dubna 2018. Především se jedná o otázku, zda implementaci bude mít na starost MMR
nebo MF a dále navrhl zvážit, do jakého zákona by toto bylo vhodné včlenit – v úvahu
přichází zákon o centrálním nákupu nebo zákon o státní pokladně. V zákonu o veřejných
zakázkách je momentálně možnost elektronické fakturace.

5. Závěr
NMV Strouhal prohlašuje setkání za ukončené a připomíná, že příští setkání předsednictva
se bude konat v pátek 16. 2. 2015 v 8:15, pokud nebude předtím operativně zrušeno.

Vypracovala: Ing. Kateřina Vidrnová

