Zápis č. 16/2015
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost
Datum konání: 1. září 2015, 14:30 – 16:00
Místo konání: Kancelář NMV ICT JUDr. Jaroslava Strouhala
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4

Přítomní:
Člen
JUDr. Jaroslav Strouhal
Dipl. Ing. Miroslav Hejna
JUDr. Jan Blecha
Ing. Jiří Havlíček, MBA
Mgr. Bc.e tBc. Robert
Baxa
David Šetina
Mgr. Lubomír Valenta
Mgr. Helena Eksteinová
Ing. Jaroslav Šmíd

Instituce
MV
MF
MMR
MPO
MPSV

Funkce
předseda
místopředseda
místopředseda
místopředseda
člen P RVIS

MZe
MV
MV
NBÚ

v.z. místopředseda
Tajemník RVIS
Sekretariát RVIS
Host

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení jednání
Informace k projednávaným materiálům pracovní skupinou JŘBU
Program zasedání Rady vlády pro informační společnost
Projednání harmonogramu výzev
Horizontální koordinace – projednání dalšího postupu
Různé
Závěr

Průběh zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační společnost
dne 1. září 2015
1.

Zahájení jednání

Předseda RVIS, JUDr. Jaroslav Strouhal, přivítal všechny přítomné a na úvod představil
pana náměstka ředitele Ing. Jaroslava Šmída z Národního bezpečnostního úřadu jako
hosta z důvodu proběhlého setkání s náměstkem p. Hejnou (MF) týkající se budoucí
spolupráce ohledně horizontální koordinace mezi rezorty ve vztahu k zadávání
„in house“ státním podnikům, které poskytují služby (např. Odštěpný závod pošty, nebo
Centrum sdílených služeb, Státní pokladna). Dalším z projednávaných bodů této schůzky
byla také otázka kybernetické bezpečnosti, která náleží do gesce NBÚ.

2.
Informace k projednávaným materiálům pracovní skupinou
JŘBU
Mgr. Eksteinová informovala o projednání dvou předložených materiálů z Ministerstva
dopravy: „Zajištění provozu infrastruktury pro dopravně správní agendy a systémy ERP
a HR - přechodné období“ a „Zajištění provozu a rozvoje Centrálního registru vozidel přechodné období“. Oba materiály byly projednány pracovní skupinou bez uveřejnění
a doporučeny Radě schválit. V souvislosti s tímto bodem předseda JUDr. Strouhal
vyslovil poděkování za součinnost při schvalování těchto materiálů.
V návaznosti na zmíněnou informaci proběhla diskuse na téma Statut Rady vlády
v souvislosti s tímto typem veřejných zakázek - pozn. zástupce MPSV, který zdůraznil
poznámku ministra Ťoka, že rozhodnutí RVIS mají pouze informační význam a s tím
spojenou nutnost úpravy statutu RVIS. Problém představuje absence definice ICT. Vznikl
rozpor mezi názorem premiéra a Ministerstvem pro místní rozvoj, zda se má pracovní
skupina JŘBU a RVIS vyjadřovat ke všem zakázkám týkajícím se IT nebo ke všem
projednávaným materiálům v tomto zkráceném druhu řízení. Statut RVIS by tyto
nejasnosti odstranil. Předseda RVIS, JUDr. Jaroslav Strouhal zdůraznil smysl vyjádření
JŘBU v užším vztahu k IT, spočívající zejména ve vyslovení smysluplnosti VZ (veřejné
zakázky) nikoli posuzování zákonnosti předloženého úmyslu. Problém zmíněných
zakázek předložených Ministerstvem dopravy představil nedostatečnou úpravu v celé
šíři.
JUDr. Jaroslav Strouhal apeloval na p. náměstka z Ministerstva pro místní rozvoj
k urychlení procesu schválení zákona č. 246. Předseda RVIS, JUDr. Strouhal zmínil slib
daný panu premiérovi v této záležitosti v prosinci minulého roku, podpoření kreditu
RVIS a komunikaci s p.Fidlerem z MMR.

3.

Program zasedání Rady vlády pro informační společnost

Mgr. Bohdan Urban požádal členy P RVIS o poskytnutí příspěvku či připomínky
k rozšíření programu na plenární zasedání RVIS. Pan náměstek Ing. Havlíček (MPO) měl
dotaz, zda se bude vydávat stanovisko/odpověď k dotazu stanoviska krajů? K tomuto
reagoval JUDr. Strouhal, zmínil setkání se zástupci Svazu průmyslu a dopravy, kteří
požádali jako hosté o účast na zasedání Velké Rady. V souvislosti s tímto, předseda RVIS
Strouhal požádal P RVIS o stanovisko. P RVIS projevil souhlas za podmínky, že se nebude
jednat o precedens, pouze o jednorázové hostování.

4.

Projednání harmonogramu výzev

Mgr. Bohdan Urban představil návrh dopisu Horizontální koordinace – projednání
dalšího postupu adresovaný náměstku Semorádovi z MMR sepsaný věcnou gestorkou
Mgr. Menšíkovou. Důvodem je zamýšlená realizace dvou výzev na počátku roku 2016
týkající se elektronizace odvětví a na konkrétní aktivity v celkové alokaci 1,5 a 2,5
miliardy Kč. Tento dopis navrhuje RVIS vyjádřit nesouhlas (v souladu se statutem RVIS)
s harmonogramem výzev navrhovaným Řídícím orgánem IROP. Harmonogram výzev
by měl představovat jakousi „cestovní mapu“ rozvoje projektů, což v této podobě
neodpovídá. Ohledně otázek eGovernmentu je přeneseno břemeno rozhodovací
pravomoci na Útvar hlavního architekta, jehož úloha ve vztahu k rozhodovací pravomoci
v gesci IT a Justice je minoritní. Další a hlavní výtkou obsaženou v dopise je široce pojatá
výzva, která by v důsledku vedla k oslabení úlohy RVIS při schvalování harmonogramu
a tudíž k oslabení jeho vlivu na stanovení implementace strategického rámce. Předseda
RVIS JUDr. Strouhal přislíbil zaslání dopisu na MMR a dále přislíbil za MV do příštího
zasedání připravit návrh harmonogramu výzev ke kontrole.

5.

Horizontální koordinace – projednání dalšího postupu

Mgr. Bohdan Urban předložil materiál obsahující body jednání, na kterém se
s Dipl.Ing. Hejnou shodli. Předseda RVIS JUDr. Strouhal vyzval předsednictvo
k vyjádření. Následně zazněl dotaz na pana náměstka JUDr. Blechu ohledně návrhu
zákona o VZ, který se rozvinul v debatu na téma zpřísnění zákona o veřejných zakázkách
a zda nabude účinnosti od ledna 2016. Návrh zákona je projevem snahy o vytvoření
právní normy, nikoli komentáře nebo metodiky.
Zmíněný předložený materiál shrnuje systém horizontální, resp. vertikální spolupráce.
Zástupce za MPSV položil otázku, zda existuje nějaký právní rámec horizontální
spolupráce do nabytí účinnosti nového zákona? Analogicky dle zákona o kybernetické
bezpečnosti? Předseda RVIS JUDr. Strouhal zmínil potřebu úpravy tohoto problému
prostřednictvím vládního usnesení.

Zástupce z MF potvrdil, že tento výklad možný je, již evropské směrnice na něj odkazují.
Také transpozice směrnice do současného zákona tuto úpravu připouští, jestliže
společný úkol je definován usnesením vlády.
Předseda RVIS JUDr. Jaroslav Strouhal požádal náměstka JUDr. Blechu jako nominanta
MMR, aby do příštího zasedání podal informaci o úvaze obsažené v předloženém
materiálu ohledně řešení horizontální spolupráce z hlediska MMR, zda je či není možná.
Zda je možné prostřednictvím usnesení vlády nadefinovat společný cíl ve veřejném
zájmu.

6.

Různé

V bodu různém se projednával materiál:
1) Podaná informace o schválení vládou Implementačních plánů ke strategickému
rámci dne 27. 8. 2015.
2) Mgr. Urban informoval o Seznamu navržených členů společného řídícího
výboru pro eGovernment, že po domluvě s tajemníkem Rady vlády
pro veřejnou správu Mgr. et. Mgr. Davidem Slámou, bude na RVIS seznam
projednán a schválen per rollam, následně předán tajemníkovi RVVS a v říjnu
2015 se bude konat další zasedání společného řídícího výboru. Budou pozvány
osoby uvedené na tomto seznamu. Chybí však nominanti z Ministerstva
zemědělství a Úřadu vlády, které je nutno doplnit. Tímto je pověřen Sekretariát
RVIS.

7.

Závěr

Termín dalšího zasedání RVIS je 18. 9. 2015 v 9:00 hod.

