Zápis č. 17/2015
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost

Datum konání: 18. září 2015, 9:00– 10:30
Místo konání: Kancelář NMV ICT JUDr. Jaroslava Strouhala
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4

Přítomní:
Člen
JUDr. Jaroslav Strouhal
Mgr. Bohdan Urban
Ing. Miloslav Marčan
Dipl. Ing. Miroslav Hejna
Mgr. Bc. et Bc. Robert
Baxa
Ing. Ondřej Felix, CSc.
Mgr. Jana Menšíková
Mgr. Lubomír Valenta
Ing. Helena Duffková
Mgr. Lucie Novotná

Instituce
MV
MV
MPO
MF
MPSV

Funkce
předseda
tajemník RVIS
v. z. místopředseda
místopředseda
člen P RVIS

MV
MV
MV
MV
MV

Digitální šampion
SAK, ESIF
OeGOV
Sekretariát RVIS
Sekretariát RVIS

Program:
1. Zahájení jednání
2. Informace k projednávaným materiálům pracovní skupinou JŘBU
3. Anonymizace údajů
4. Projednání harmonogramu výzev – Informace o dalším postupu
5. Horizontální koordinace
6. Usnesení vlády č. 246/2013
7. Teze pro Radu vlády pro udržitelný rozvoj
8. Finální program zasedání RVIS
9. Různé
10. Závěr
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Průběh zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační společnost
dne 18. září 2015
1.

Zahájení jednání

Předseda RVIS, JUDr. Jaroslav Strouhal, přivítal všechny přítomné a seznámil
Předsednictvo s programem jednání. Z účasti byli omluveni členové P RVIS: Adamec,
Šetina a Havlíček. Předseda RVIS, ověřil usnášení schopnost a jednání zahájil.

2. Informace k projednávaným materiálům pracovní skupinou JŘBU
V rámci tohoto bodu bylo předáno slovo Mgr. Lucii Novotné, která informovala
o projednaných zakázka pracovní skupinou pro JŘBU (PS JŘBU se sešla pouze jednou,
dvě jednání byla zrušena): první byla zakázka, předložena Ministerstvem obrany: Technické zhodnocení APV FIS a ISSP. Druhou projednávanou zakázkou byla zakázka Ministerstva dopravy: Zajištění správy provozu a rozvoje CIS STK 2015+, která v rámci hlasování per rollam odhlasována nebyla, neboť z Ministerstva průmyslu a obchodu došlo
k požadavku doplnění stanoviska, které spolu s MPO souhlasilo i MF. Ing. Marčan
Předsednictvu podal vysvětlení tohoto požadavku. Tajemník Mgr. Urban, již v této otázce
kontaktoval pana náměstka Votrubu z Ministerstva dopravy a resort je připraven vznesenou připomínku akceptovat, popř. dodat požadovaná vysvětlení.
Přijaté usnesení: Sekretariát RVIS zapracuje připomínky z diskuze Předsednictva RVIS
a rozešle doplnění zprávy o projednání a požadovaná vysvětlení týkající se realizace
veřejné zakázky k hlasování per rollam.

3. Anonymizace údajů smluv
Předseda informoval, že anonymizace údajů se projednává ve třetím čtení na jednání
vlády 18. září 2015. Dále k tématu doplnil tajemník RVIS, že dokument, který byl distribuován na minulém Předsednictvu RVIS byl projednán s UOOS, dále MV řeší rešerši trhu
dostupných řešení – automatizované či poloautomatizované. Předseda RVIS zobecnil
informace o záměru MVČR, že jakmile tato norma projde, MV standardní formou vypíše
zakázky, které budou v podobě rámcové smlouvy a umožní tak následné zahájení nákupu. Forma je však ještě otevřená (rámcová smlouva, MV jako dodavatel apod.). Byla vedena debata, z jakých rozpočtových kapitol bude financováno, apod. Načež bylo odkázáno na vypracování zmíněné analýzy. Tato analýza by měla být hotova na konci měsíce
září 2015.
Uložený úkol tajemníkovi RVIS: Doplnit materiál o anonymizaci údajů smluv

Sekretariát Rady vlády pro informační společnost

4. Harmonogram výzev
Host, Mgr. Jana Menšíková, představila podkladový materiál k určení prioritních okruhů
k harmonogramu výzev pro IROP na rok 2016 jednotlivým gestorům projektových
okruhů IP 3. Z důvodu specifikace i efektivnějšího vyhodnocení budou zpracovány
dotazníky, v nichž jednotliví gestoři zodpovědí např. následující otázky:
•

•
•
•
•
•

Existují k projektovému okruhu potřebné strategické dokumenty nad
rámec Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014
– 2020?
Má resort zajištěné spolufinancování projektu/ů na rok 2016?
Existuje potřebný legislativní rámec k realizaci projektu/ů?
Je vybudována centrální infrastruktura (pokud je zapotřebí) a je zajištěna centrální návaznost na distribuční infrastrukturu?
Má resort připravené projektové záměry?
Je resort schopen podat žádost o finanční podporu v roce 2016?

Jedná se v podstatě o přihlášení, jak ke Strategickému rámci, ale nejlépe k vlastní
strategii či akčnímu plánu. Je také třeba znát, zda mají prostředky na realizaci, legislativu, zda mají hotové centrální řešení apod. Digitální šampion doplnil, že pokud bude jedna odpověď „NE“, není možné podat žádost na rok 2016, jsou mimo priority. Proto doporučuje dotazník, ve formě odpovědí ANO či NE, a případně, aby resorty uvedli komentář do poznámky, že k projektu např. financování nepotřebují apod. Ti, jejichž odpověď
bude na všechny otázky „ANO“, budou pozváni na následující jednání P RVIS prezentovat priority či oblasti. Ing. Miroslav Marčan (MPO) apeloval, aby zazněla na jednání RVIS
9. října 2015 informace o propojení se Strategickým rámcem s těmito výzvami apod.
Dále Mgr. Jana Menšíková informovala, že na webových stránkách MMR je již zveřejněna informace o výzvě č. 4 včetně všech dokumentů, stanovisek OHA včetně metodik
hodnocení. V rámci této záležitosti je však určitá časová tíseň, neboť stanovené priority
je nutno odsouhlasit co nejdříve RVIS a pak předložit IROP. ŘO IROP má pak priority
stanovit 20. října 2015.
Usnesení P RVIS: Mgr. Menšíková předpřipraví úvodní dopis s dotazníkem dle výše uvedeného, Sekretariát RVIS následně dopisy upraví pro jednotlivé resorty a jménem předsedy RVIS bude dopis s dotazníkem odeslán. Sběrným místem dotazníků je určen Sekretariát RVIS.

5. Horizontální koordinace
Tajemník RVIS, Mgr. Bohdan Urban, velmi stručně informoval, že připravený materiál
se elektronicky rozeslal (materiál připraven společně s MF, MMR a MV), pan náměstek
JUDr. Blecha z MMR si odnesl úkol se k tomuto vyjádřit, ale dosud žádná odpověď nedorazila. Z dnešního jednání pan náměstek omluven. Téma tak bylo přeloženo na další jed-
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nání. Náměstek MF, Ing. Hejna informoval, že se již v tomto tématu dostáváme na kritickou cestu.
Pan náměstek Baxa navrhl, aby předseda RVIS oslovil pana náměstka Blechu z MMR, aby
se k tomuto vyjádřil. Dopis mu bude zaslán hned v příštím týdnu.

6. Usnesení vlády č. 246
Předseda RVIS, JUDr. Jaroslav Strouhal, informoval, že obdržel od pana náměstka Blechy
z MMR dopis, kde žádá RVIS o definování pojmu veřejné zakázky z oblasti ICT popř.
o vyřešení rozporu s MŠMT a MŽP, a to co v nejkratším možném termínu. Baxa vznesl
dotaz, k čemu se tento dopis vztahuje – zda k JŘBU (což byl zadaný úkol premiéra již
z loňského roku) nebo zda celkově k materiálu, který byl v meziresortu, a který se vztahuje ke všem IT zakázkám? Předseda RVIS upřesnil, že se jedná o materiál k usnesení
vlády č. 246 k JŘBU. Čímž se rozvinula debata k tématu a definic pojmů. Návrh předsedy
RVIS je, aby se uvedl demonstrativní výčet definic k tomuto pojmu, např.: zákon č. 365
(definice ISVS), harmonizační jednotka z MF (definuje jednotlivé komodity, které se mají
centralizovaně nakupovat), Strategie ICT (která půjde v brzké době na vládu, též obsahuje definice ICT prostředků), a je rozhodnutí na každém zadavateli, jak chce postupovat. Pan náměstek Baxa upozornil, že zde JŘBU negují, že úkol premiéra byl řešit JŘBU
a ne nadlimitní veřejné zakázky, že v dopise nezmiňují JŘBU vůbec, přičemž usnesení
č. 246 je o JŘBU. Návrh je požádat MMR o přehodnocení požadavků. Předseda následně
shrnul historii tohoto úkolu, informoval, že PS JŘBU již téměř rok funguje, a toto usnesení mělo být předloženo již v únoru tohoto roku.
Usnesení P RVIS: Předán úkol sekretariátu RVIS znovu oslovit pana náměstka Blechu
z MMR.

7. Teze pro Radu vlády pro udržitelný rozvoj
Tajemník RVIS, Mgr. Bohdan Urban, shrnul, že RVIS obdržela požadavek z RVUR k tezím,
které byly Sekretariátem RVIS rozeslány členům RVIS, kteří se měli vyjádřit individuálně. Za MV teze odešla v podobě jednotných pravidel, anoncoval se decentralizovaný postup připomínkování. Zástupce za MPO, Ing. Miroslav Marčan, konstatoval, že k tomuto
by měli uspořádat veřejnou diskuzi, aby definovali, co přímo chtěli.

8. Finální program na RVIS
Předseda informoval o programu, který byl již schválen, a ještě otevřel možnosti doplnění do bodu různého.
Ing. Marčan Miroslav upozornil na velice prospěšnou aktivitu, kdy pan ředitel Tůma založil PS pro kybernetickou bezpečnost, a panu náměstkovi JUDr. Strouhalovi, poděkoval
za tuto aktivitu. S tímto Předseda RVIS přizve na další jednán pana ředitele Tůmu, aby
o této záležitosti informoval a představil i ostatní členy, neboť několik institucí pořádá
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různá školení za „nemalý peníz“, přičemž MV ČR je schopno uspořádat sadu školení
k těmto tématům.
Dále by měl být představen stručný sumář, co vše vláda schválila v rámci RVIS a navazující dokumenty. Také se rozvinula debata z minulé RVIS ohledně postoje Asociace krajů
a neochotě předkládat projekty. Tato diskuse se rozvinula již v Hradci Králové na RVIS,
ohledně duplicit kontrol. Z avizované schůzky předsedy RVIS a náměstka Havlíčka
z MPO s panem Kalou vyplynulo, aby se zaslaly konkrétní příklady popř. vyjádření.
Úkol: Zaslat sekretariátu RVIS příklad duplicitních kontrol. Ten následně odešle souhrnný dopis s konkrétními příklady jménem předsedy RVIS panu Kalovi.
Další téma navrhl Digitální šampion, Ondřej Felix: výsledky horizontálního auditu
za Smart Administration. Ing. Miroslav Hejna (MF), však informoval, že pokud nebude
audit ukončen, není možné prezentovat závěry.
Ing. Miloslav Marčan (MPO) vznesl dotaz, zda na RVIS nebo kdo by se měl zabývat tématem, či řešit na samostatné diskuzi, jak řešit, napojit spisovou službu apod. v rámci IS
SMS 2014 +. Pna se náměstek Baxa doplnil, že resort MPSV v současnosti řeší problémy
v propojenosti spisové služby s datovými schránkami. Digitální šampion, Ondřej Felix
informoval, že ostatní resorty stejný problém nemají, týká se to těch orgánů, kteří jsou
v roli zprostředkujícího orgánu.

9. Závěr
Termín příštího zasedání byl stanoven na 2. října 2015 od 9 hodin. Pan náměstek Baxa
se již předem omluvil, ale zašle za sebe zástup.
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