Zápis č. 11/ 2015
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost

Datum konání: 25. června 2015, 13:00– 14:30
Místo konání: Kancelář NMV ICT JUDr. Jaroslava Strouhala
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4

Přítomní:
Člen
JUDr. Jaroslav Strouhal
Mgr. Bohdan Urban
Ing. Jiří Havlíček
Dipl. Ing. Miroslav Hejna
JUDr. Jan Blecha
Marek Ondroušek
Mgr. Jan Weigel
Ing. Ondřej Felix, CSc.
Mgr. Jana Menšíková
Mgr. Lucie Novotná
Ing. Petr Kuchař

Instituce
MV
MV
MPO
MF
MMR
ÚV
MMR
MV
MV
MV

Funkce
předseda
tajemník RVIS
místopředseda
místopředseda
místopředseda
místopředseda
host
Digitální šampion
SAK a ESIF
Sekretariát RVIS
OHA

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení jednání
Projektové okruhy
Pracovní skupina pro prostorové informace
Informace k projednávaným materiálům pracovní skupinou JŘBU
Různé
Závěr

Sekretariát Rady vlády pro informační společnost

Průběh zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační společnost
dne 25. června 2015

1.

Zahájení jednání

Předseda Předsednictva RVIS, JUDr. Jaroslav Strouhal, přivítal všechny přítomné,
představil hosty, ověřil usnášení schopnost a jednání zahájil.

2. Projektové okruhy
Digitální šampion, Ondřej Felix, představil téma Projektových okruhů v celkové alokaci
31 mld. Kč. Materiál zpracovávala Mgr. Jana Menšíková v součinnosti s OHA. Dalším
postupem je stanovení priorit, dle kterých se projekty budou „vpouštět“ do jednotlivých
výzev. Digitální šampion dále navrhl, aby v budoucnu OHA vypracovával návrh systému
prioritizace, přičemž je nutné vypracovat věcný obsah výzev.
Mgr. Jana Menšíková představila problematiku posuzování auditů. Dále podala informace k průběžné výzvě na úplné elektronické podání realizované v průběhu září.
Digitální šampion, Ondřej Felix, informoval o schůzce se Svazem měst a obcí, kde města
vyjádřila vůli realizovat elektronická podání ve svých agendách. Zdůraznil potřebu
unifikace formulářů z důvodu větší přehlednosti, proto se soustředí na vytvoření
funkčního koordinačního mechanismu. Hlavní představa věcného obsahu výzev je určena příjemcem formuláře a v jaké věcné a místní příslušnosti el.podání proběhne.
Předseda RVIS, JUDr. Jaroslav Strouhal, uložil p. Felixovi za úkol do příštího zasedání
RVIS vypracovat a předložit pracovní návrh realizace elektronických podání, který bude
do budoucna sloužit jako podklad pro věcný obsah výzev.
Zároveň, Mgr. Jana Menšíková, informovala o zaslání dopisu, jehož obsahem je projevení
podpory výzvy na eCulture a přístupu Řídícího orgánu IROP k Implementačnímu plánu
konkrétně Strategického rámce 3, koncepce výzev a systému omezení alokací.
Předseda RVIS, JUDr. Jaroslav Strouhal, navrhl hlasování per rollam o postupu ŘO IROP
a požádal Mgr. Janu Menšíkovou o zaslání podkladu k hlasování Mgr. Novotné (Sekretariát RVIS).
Následně Ondřej Felix informoval o činnosti Evropské komise ke konferenci o digitalizaci, která proběhla minulý týden. Byly zde představeny základní principy a priority
Komise (strategické cíle) na následující období v oblasti eGovernmentu, jimiž jsou především průmyslové propojení datových kvót a digitální poskytování služeb veřejné
správy.
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Náměstek JUDr. Jan Blecha z MMR byl požádán předsedou RVIS JUDr. Jaroslavem
Strouhalem o vyjádření k dotazu Svazu měst a obcí – asociace KVIL ohledně sjednocení
auditů.

3. Pracovní skupina pro prostorové informace
Ministerstvo vnitra připravuje k 30. červnu na Vládu usnesení k přijetí akčního plánu
Geoinfostrategie a v rámci tohoto projednávání se navrhuje předsedovi RVIS v rámci
Rady zřídit pracovní skupinu pro prostorové informace do 31. 12. 2015 (po schválení).
Statut řízení zůstává v kompetenci předsedy Rady. RVIS vzal tuto informaci na vědomí.

Informace k projednávaným materiálům pracovní skupinou JŘBU
Mgr. Lucie Novotná informovala o projednávaném materiálu podaném Ministerstvem
obrany: Technické zhodnocení APV ISL 10. Cílem veřejné zakázky je rozvoj a oprava
systému a zároveň reakce na aktuální změny právních předpisů. Pracovní skupina JŘBU
jednomyslně souhlasila s návrhem a doporučila schválení RVIS. Neboť materiál byl
projednáván dnes, Sekretariát RVIS zašle podklady k hlasování per rollam členům
předsednictva RVIS v průběhu dne.
Druhým bodem projednávání JŘBU byl program pracovní skupiny, který by měl být
vypracován k předložení do 14 dnů.

Různé
a) Výroční zpráva: 19. 6. 15 na RVIS byla předložena a schválena Výroční zpráva
o činnosti RVIS, a k dnešnímu dni předložena na Vládu.
b) PS pro udržitelnost ICT – Ing. Hejna předložil nominace do společné pracovní
skupiny MV,NBU, MF za účelem vyřešit rozpor mezi nově připravovaným zákonem o VZ a zákonem o utajovaných informacích. Cílem této pracovní skupiny
je specifikace okruhů zákonných, podzákonných a jiných předpisů pro vyřešení
rozporu mezi jednotlivými normami, které by byly dotčeny. Hlavním záměrem
je vypracování prováděcích předpisů k zákonu o utajovaných informacích.
Ing. Hejna přislíbil nominaci za MF a NBU do následujícího dne. Tajemník
informoval,
že předsedu PS by mělo schválit NBÚ.
c) Informace k dotazníku Zeleneč: Předsednictvem RVIS vznesen dotaz, zda je možno prodloužit trvání dotazníku? Mgr. Novotná potvrdila, že prodloužení je možné
do 10. 8. všem členům.

Závěr
Předseda RVIS ukončil zasedání a stanovil termín příštího zasedání na 9. července
od 13 hod.
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