Zápis č. 14/2015
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost

Datum konání: 6. srpna 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
David Šetina
Mgr. Lubomír Valenta
Mgr. Lucie Novotná

Instituce
MV
MV
MPO
MF
MZe
MV
MV

Funkce
předseda
tajemník RVIS
místopředseda
místopředseda
OeGOV
Sekretariát RVIS

Program:

1. Zahájení jednání
2. Informace o podání materiálu „Doplnění a aktualizace Implementačních plánů
Strategického rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020“ na vládu
3. Informace o průběhu připomínkového řízení k materiálu „ Strategie rozvoje ICT
a služeb veřejné správy

4. Anonymizace smluv
5. Různé
6. Závěr
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Průběh zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační společnost
dne 6. srpna

1.

Zahájení jednání

Předseda RVIS, JUDr. Jaroslav Strouhal, přivítal všechny přítomné, prověřil usnášení
schopnost a zahájil jednání.

2.
Informace o podání materiálu „Doplnění a aktualizace
Implementačních plánů Strategického rozvoje veřejné správy ČR
pro období 2014 – 2020“ na vládu
Mgr. Bohdan Urban, tajemník RVIS, informoval, že text materiálu Doplnění
a aktualizace Implementačního plánu ke strategickému cíli 3 Strategického rámce
rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 byl rozeslán
do sloučeného meziresortního a vnitroresortního připomínkového řízení dne 26. 6.
2015. Vnitroresortní připomínkové řízení bylo zahájeno 26. 6. 2015 s termínem zaslání
připomínek do 13. 6. 2015. Ve vnitroresortním řízení uplatnilo 12 připomínkových míst
celkem 87 připomínek, z nichž 35 bylo zásadních. Meziresortní připomínkové řízení bylo
zahájeno dne 26. 6. 2015 vložením do eKlepu s termínem pro zaslání připomínek
do 10 pracovních dnů od vložení do eKlepu. V meziresortním připomínkovém řízení
uplatnilo 14 připomínkových míst celkem 52 připomínek, z nichž 22 bylo zásadních.
Všechny připomínky byly vypořádány a materiál bude na vládě projednán 20. srpna
2015.

3.
Informace o průběhu připomínkového řízení k materiálu
„Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy“
Předseda RVIS předal slovo tajemníkovi RVIS. Tajemník RVIS informoval předsednictvo
o tom, že byly vypořádány zásadní připomínky mimo dvou z Ministerstva financí, ČSÚ
a ČÚZK (společná), převážná část připomínek směřovala k tomu, zda bude celý materiál
předložen spolu s analýzou ERP. V tomto bodě bylo dosaženo kompromisu, neboť
vlastní analýza poukázala na řadu problémů jiného typu, které v materiálu jsou
předpokládány. Analýza bude v textu tedy stále zmiňována, nicméně její vypovídající
hodnota bude zlepšena odborem Hlavního architekta, který připraví jednotné metodické
vedení a kompletní analýza bude dopracována dle nově dopracované metodiky.
Ministerstvo financí se k vypořádání zatím nevyjádřilo. Zmíněné připomínky výše
přetrvávají, a to konkrétně z Českého statistického úřadu a Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního. Obě instituce trvají na tom, že by měly být členy Rady
vlády pro informační společnost. V tomto bodě zůstává názor Ministerstva vnitra
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neměnný, tzn., že Rada zůstane prozatím v takové podobě, v jaké byla schválena. Pokud
budou úřady na připomínce trvat, budou se projednávat na eskalační úrovni. Materiál by
v této fázi neměl doznat zásadních změn kromě zásad schvalování projektů ze strany
odboru Hlavního architekta, kde byl původně navrhovaný limit 10 milionů na 5leté TCO.
Po debatě s jednotlivými resorty bude částka upravena na 30 milionů, s tím že pokud
projekt nebude mít delšího trvání než 5 let, tak poměrná část bude pokrácena, u 3letých
projektů o 2/5, tzn. 6 milionů za rok. Předseda RVIS se následně dotázal na to, kdy bude
materiál předložen na vládu. Tajemník RVIS odpověděl, že připomínky jednotlivých
resortů budou co nejdříve zapracovány a poté bude možnost nahlédnout
do upraveného materiálu. Následně materiál bude předložen na vládu. Vzhledem
k vládním prázdním by materiál mohl být na programu jednání vlády v průběhu
září/říjen 2015.
Zástupce odboru Hlavního architekta, Ing, Petr Kuchař, se vyjádřil k analýze ERP.
Analýza nebude součástí materiálu předloženého na vládu, neboť analýza ERP byla
zpochybněna nevyslovením jasné metodiky. Z tohoto důvodu odbor Hlavního architekta
se zavázali k tomu, že výstupy O1-O20 odpovídají, ale čísla obsažená v analýze nejsou
spolehlivá z důvodu nejasné metodiky, Bude vytvořena nová analýza
za použití metodiky jasné, aby výsledky mely vypovídající schopnost.

4.

Anonymizace smluv

Slova se ujal tajemník RVIS, který předsednictvu sdělil, že Ministerstvo vnitra
vypracovalo rozsáhlou analýzu z hlediska porovnání a měření doby anonymizace,
počínaje manuálním zpracováním přes poloautomatické a zcela automatizovaným
zpracováním za použití speciálního SW pro Ministerstvo vnitra s počítaným množstvím
20 000 smluv za rok, což zhruba odpovídá počtu uzavíraných smluv v limitu nad 50 000
na MV. Z business case vyplývá jako nejlepší řešení specializovaný SW s tím, že toto
použití se musí promítnout do úspory lidského času. Zároveň byl s úřadem pro ochranu
osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) projednáván nový postup, protože každý rezort
provádí anonymizaci, tj. znečitelňování údajů jinak. Po vzájemných jednáních s ÚOOÚ
bylo dosaženo konsenzu v podobě vytvoření univerzální klauzule do smluv, která by
informovala subjekt o tom, že tato smlouva bude zveřejněna. ÚOOÚ trvá na tom, že část
dnes běžně zveřejňovaných údajů by zveřejňována být neměla. Na základě tohoto byla
vytvořena tabulka, co by mělo a naopak nemělo být zveřejňováno z hlavičky, ÚOOÚ se
neformálně vyjádřilo k tomu, že nebude zahajovat šetření bez podnětu. Tajemník RVIS
představil možnost řešení do budoucna – provedení centralizovaného nákupu
automatizovaného řešení pro celou veřejnou správu a jednotlivá ministerstva
by rámcově přistupovala. Shrnutí tohoto tématu bude zpracováno a následně bude
rozesláno Předsednictvo RVIS. Zástupce Ministerstva zemědělství, David Šetina, vznesl
dotaz, zda bude existovat centrální databáze smluv? Předseda RVIS odpověděl,
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že by vyčkal na rozhodnutí zákonodárce ohledně zákona o registru smluv, který
aktuálně tuto problematiku řeší. MV je garantem zveřejnění a s tím spojené účinnosti.
Následuje diskuse na toto téma: vzor smlouvy není kvalifikačním předpokladem v rámci
VZ a použití smlouvy nelze vynutit podzákonným předpisem, smluvní volnost je
upravena v OZ. Závěrem: do smlouvy bude vložen vzor článků s definicí polí, která mají
být anonymizována a která ne.

5. Různé
a) Zástupce ministerstva financí, Ing. Hejna upozornil, že v pondělí 10. srpna 2015
bude ukončen sběr formulářů pro potenciální potřeby na kapacity datových center
Zeleneč, resp. doplnění a prozatím jsou zpět dvě odpovědi.
b) Slova se ujal Ing. Kuchař, který poděkoval za předložené nominace pro pracovní
skupinu pro eFakturaci.
c) Informace o zakázkách projednaných formou JŘBU Mgr. Novotná podala
informaci projednávání veřejných zakázek pracovní skupinou JŘBU, která se sešla,
nicméně nebyla usnášení schopna a proto bude ohledně materiálů vyhlášeno
hlasování per rollam. K projednání byly předloženy dvě zakázky, první Státním
úřadem pro jadernou bezpečnost-s názvem „Servis SW prostředků ESTE“
a druhá Ministerstvem dopravy s názvem „Zajištění správy a servisu pro služby HW
a SW vybavení Národního dopravního informačního centra“.
d) Tajemník RVIS informoval o žádosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj, která
připravuje aktualizaci Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR, kde budou
identifkovány klíčové strukturální příležitosti a rizika rozvoje ČR do roku 2030.
Tajemník RVIS požádal o zmocnění předsedy RVIS k předání informace se žádostí
o vyjádření všem členům RVIS, aby se jednotlivé resorty vyjádřili sami za sebe.
Usnesení: Předsednictvo RVIS souhlasilo se zmocněním předsedy RVIS k předání
informace se žádostí o vyjádření všem členům RVIS.

6.

Závěr

Termín příštího zasedání byl stanoven na 20. srpna 2015 od 13 hodin.
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