Zápis č. 10/2015
Mimořádné zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost

Datum konání: 2. června 2015, 10:30 - 11:30
Místo konání: Kancelář NMV ICT JUDr. Jaroslava Strouhala
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4

Přítomní:
Člen
JUDr. Jaroslav Strouhal
Mgr. Bohdan Urban
Dipl. Ing. Miroslav Hejna
Ing. Zdeněk Adamec
Ing. Jiří Havlíček
Mgr. Bc. et Bc. Robert
Baxa
Ing. Ondřej Felix, CSc.
Mgr. Jana Menšíková
Mgr. Karel Novotný
Ing. Petr Kuchař
Ing. Helena Duffková
Mgr. Lucie Novotná

Instituce
MV
MV
MF
MZe
MPO
MPSV

Funkce
předseda
tajemník RVIS
místopředseda
místopředseda
místopředseda
člen P RVIS

MV
MV
MPO
MV
MV
MV

Digitální šampion
SAK, ESIF
OHA
Sekretariát RVIS
Sekretariát RVIS

Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení jednání
Projektové okruhy
Výroční zpráva
Různé
Závěr

Sekretariát Rady vlády pro informační společnost

Průběh zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační společnost
dne 2. června 2015

1.

Zahájení jednání

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

2. Projektové okruhy – další postup
Předseda RVIS, JUDr. Jaroslav Strouhal, představil stav k projektovým okruhům,
kdy nebyla obdržena reakce z Úřadu vlády a Ministerstva dopravy. Následně předal
slovo hostům k tomu tématu: Ing. Ondřeji Felixovi, Csc. (digitální šampion) a Mgr. Janě
Menšíkové, kteří shrnuli revizi a konsolidaci karet projektových okruhů, představili
okruhy z jednotlivých resortů, a to jak z vnitroresortního připomínkového řízení, tak
z meziresortního připomínkového řízení. Dále Mgr. Menšíková upozornila na karty
z resortu MPO, kdy uvedené projekty: eBusiness a eCzechTrade jsou nutné, ale není třeba, aby měly vlastní kartu. K tomuto tématu bude sjednáno separátní jednání na pracovní úrovni s příslušným resortem. Rozvinula se debata ohledně výzev, které ŘO stanoví
zhruba v září 2015. Vnitroresort bude ještě požádán 3. června 2015 o doplnění projektů
(meziresort byl požádán současně s kartami projektových okruhů). Stupňů projednání
je řada, důležitý termín je 25. června 2015, kdy materiál bude odeslán do sloučeného
připomínkového řízení, které bude probíhat do 10. července 2015 a 31. července 2015
bude doručen na Úřad vlády. Mgr. Menšíková informovala, že karty PO schválí vláda,
ale tabulku se seznamem bude brát na vědomí, neboť se jedná o dynamický materiál,
který se bude aktualizovat. Navrhla, zda RVIS schválí seznam projektových kruhů. Pan
náměstek Havlíček upozornil, zda RVIS může schvalovat. Tajemník potvrdil, že RVIS
se vyjadřuje.
Přijaté usnesení: Předsednictvo RVIS bere přednesené informace na vědomí.

3. Výroční zpráva
Předseda RVIS informoval o výroční zprávě, která byla předložena Předsednictvu RVIS
k vyjádření. Došlé připomínky byly zapracovány a P RVIS fyzicky předložena finální
verze Výroční zprávy, o které bude hlasováno na společném zasedání Rady vlády
pro informační společnost a Rady vlády pro veřejnou zprávu.

4. Různé
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a) Informace o implementaci informačního systému o státní službě
Na minulém jednání RVIS byla vedena debata na téma definice rozhraní, bylo zjištěno,
že skutečně publikována již je.
b) Elektronická evidence tržeb
Slovo bylo předáno panu náměstku Dipl. Ing. Hejnovi z Ministerstva financí, který podal
informace o EET. Materiál byl rozeslán k projednání dne 1. června 2015 a tudíž nebyl
distribuován členům Předsednictva RVIS v dostatečném předstihu. Pan náměstek Hejna
si není jist, jaké vláda očekává stanovisko, neboť pouze dostal intervenci, že předseda
vlády očekává stanovisko od RVIS. Zakázka zatím nebyla vypsána, protože legislativa
prošla teprve legislativní Radou vlády a dne 3. 6. 2015 bude příslušný návrh zákona
projednáván na jednání vládě. Část zakázky bude vypsána na základě § 18 1)A, zbytek
bude vypsán v otevřeném výběrovém řízení. Zároveň Ing. Hejna zmiňuje žádost
o přípravu stanoviska na in house zakázku, což je § 18 1)E, ale na ní není vytvořena
pracovní skupina, protože ustanovená pracovní skupina se vyjadřuje, zda byly nebo
nebyly splněny podmínky a činí doporučení jak zabránit nadužívání JŘBU. Ing. Hejna
distribuoval svým členům pracovním skupiny příslušný materiál, nicméně ani oni
nevěděli jak se k materiálu vyjádřit a i tento materiál by měl být projednán ve středu
3. června 2015 na vládě. V rámci materiálu EET, které obsahuje odpověď asi na 30 %
otázek, které obdržel od tutora odboru Hlavního architekta, Ing. Hejna navrhuje,
aby Předsednictvo RVIS zaujalo stanovisko, že se stavem informací podmínečně
doporučuje systém k realizaci, samozřejmě s podmínkou dodání všech materiálů
v okamžiku, kdy to bude možné, z hlediska legislativního stavu zákona a především
architektury, které vzejdou z otevřených nebo uzavřených výběrových řízení podle
§ 18 1) A. Vzhledem k tomu, že materiál nebyl distribuován všem členům Předsednictva
RVIS navrhuje JUDr. Strouhal, že bude materiál rozeslán členům vlády k vyjádření,
kdy Předsednictvo RVIS bude brát tuto informaci o EET a případné další doplnění materiálu na vědomí. Ing. Kuchař se dotázal na materiál EET, kde je u mnoha bodů uvedeno,
že je jednáno v režimu „Vyhrazené“. Odbor Hlavního architekta mají pracovníky
se stupněm „D“, což je vyšší úroveň, než je požadována a z tohoto důvodu by se
na materiálu mohli podílet. Ing. Hejna prozatím nemá závěrečné stanovisko z Národního
bezpečnostního úřadu, které bude mít do konce pracovního týdne 5. června 2015
a po obdržení stanoviska se s panem Ing. Kuchařem domluví na případném předání
informací.

5. Závěr
Termín příštího zasedání byl stanoven na 25. června 2015, neboť 19. června 2015
proběhne společné zasedání Rady vlády pro informační společnost a Rady vlády
pro veřejnou správu.
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