Zápis č. 18/2015
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost
Datum konání: 2. října 2015, 9:00 – 11:00
Místo konání: velká zasedací místnost č. 1.04
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4

Přítomní:
Člen
Dipl. Ing. Miroslav Hejna
Ing. Jiří Havlíček, MBA
Mgr. Jan Weigl
David Šetina
Mgr. Jiřího Károly

Instituce
MF
MPO
MMR
MZe
MPSV

Mgr. Lubomír Valenta
Mgr. Jana Menšíková
Mgr. Petr Černikovský
Ing. Petr Kuchař
Ing. Helena Duffková
Ing. Josef Praks
Ing. Miroslav Honzík

MV
MV
MŠMT
MV
MV
MK
Generální
ředitelství
VS ČR
Generální
ředitelství
VS ČR
MMR
MV

Ing. Miroslav Pavliš
PhDr. Aleš Pekárek
Ing. Vladimír Velas

Funkce
místopředseda
místopředseda
Pověřen zastupování od JUDr. Jana Blechy
místopředseda
Pověřen zastupováním od Mgr. Bc. et Bc. Robert
Baxa
Tajemník RVIS
host
host
host
Sekretariát RVIS
host
host
host
host
host

Program:
1. Zahájení jednání
2. Stanovení prioritních okruhů v oblasti eGovernmentu a ICT
ve veřejné správě (za účasti zástupce IROP MMR)
3. Informace k projednávaným materiálům pracovní skupinou JŘBU
4. Horizontální koordinace
5. Usnesení vlády č. 246
6. Finální program zasedání RVIS
7. Různé
8. Závěr

Sekretariát Rady vlády pro informační společnost

Průběh zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační společnost
dne 2. října 2015
1.

Zahájení jednání

Místopředseda RVIS, Ing. Miroslav Hejna, omluvil nepřítomnost předsedy RVIS, zahájil
jednání a prověřil usnášeníschopnost. Informoval členy o předsazení bodu programu
č. 3 Stanovení prioritních okruhů v oblasti eGovernmentu a ICT ve veřejné správě
na začátek jednání a předal slovo Samostatné oddělení strategií a ESIF, Mgr. Janě
Menšíkové.

2.
Stanovení prioritních okruhů v oblasti eGovernmentu a ICT
ve veřejné správě (za účasti zástupce IROP MMR)
Mgr. Jana Menšíková zahájila tento bod jednání stručným odůvodněním rozesílání
dotazníků na jednotlivé resorty a útvary MV. Důvodem bylo stanovení priorit pro rok
2016 v oblasti eGovernmentu a ICT ve veřejné správě. Jsou stanoveny priority
ve strategickém rámci rozvoje veřejné správy, v němž jsou tzv. karty projektových
okruhů, nicméně v rámci něj jsou si všechny projekty rovny, není stanoveno,
který projekt by se měl realizovat dříve a který později. Souhrnně jsou projekty za cca 32
miliard korun, nicméně a v integrovaném operačním programu je necelých 9 miliard
korun. Z tohoto vyplývá, že je nutné prioritizovat oblasti, které by se ve výzvách měly
objevit v následujícím roce 2016 a RVIS je orgánem, který musí tyto priority stanovit.
Paní Menšíková informovala o časovém harmonogramu stanovení prioritních okruhů.
Řídící orgán má povinnost stanovit oblasti, nicméně harmonogram výzev bude
projednán v listopadu 2015 a zároveň je stanovený cca 20 denní termín pro zaslání
podkladů, což znamená, že termín zaslání prioritních oblastí je stanoven na cca 12. října
2015.
Prioritizace bude provedena stanovením několika parametrů (viz dotazníky
rozeslané na jednotlivé útvary) a které mají za cíl indikovat případnou realizaci
projektu. Paní Menšíková informovala, že nedorazil vyplněný dotazník od resortu
Ministerstva zdravotnictví, eHealth, o kterém je známo, že vypracovávají vlastní
strategii. V této souvislosti se obrátila na zástupce Ministerstva kultury, z jehož resortu
dorazila vyplněná část ke kartě eCulture týkající se ICT, ale nedorazil kompletně
vyplněný dotazník k projektovému okruhu č. 3.4 Elektronizace odvětví: eCulture.
Mgr. Menšíková upozornila na nutnost vyplnění dotazníku k této projektové kartě a jeho
distribuci na RVIS. Zástupce resortu Ministerstva kultury přislíbil zaslání doplněného
dotazníku a paní Menšíková bude kontaktovat zástupce resortu Ministerstva
zdravotnictví, aby dodali vyplněný dotazník.
Dle paní Menšíkové jsou velmi dobře zpracovány okruhy resortu Ministerstva školství
a jeho eEducation a Ministerstva práce a sociálních věcí a jeho eSociální dávky. Dále
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se paní Menšíková dotázala na oblast opendat, zda např. kraje popř. ostatní resorty
by tuto výzvu využily? Ředitel odboru hlavního architekta, Ing. Petr Kuchař, sdělil,
že projekt zmíněný v kartě bude mít v sobě edukativní část, která bude určena pro kraje.
Zástupce IROP MMR informoval, že opendata jsou de facto průřezovým okruhem, neboť
budou uplatněny prakticky ve všech zmíněných kartách např. eCulture, eHealth aj. Dále
se vedoucí odboru SAK dotázala, zda elektronizace celního řízení není de facto úplné
elektronické podání. Pokud ano, mohl by být tento projekt zařazen do již probíhající
výzvy č. 4. Místopředseda RVIS, Ing. Miroslav Hejna, požádal paní Menšíkovu,
aby se se všemi dalšími dotazy obrátila na vedoucí projektové kanceláře na Ministerstvu
financí. Dále paní Menšíková zmínila projekty/oblasti ve kterých byla výrazně
zastoupena odpověď „ne“ v dotaznících a požádala zástupce z Vězeňské služby
o vyjádření k limitům v rámci projektů, neboť v rámci předloženého dotazníku byl
zmíněný významný podíl kamerového systému.
Posledním bodem tohoto tématu byly projekty týkající se ICT ve veřejné správě
v okruhu č. 6.1 a 6.2 obecně vzato tyto projekty jsou brány jako podpůrné
pro řádné fungování veřejné správy, které neslouží ke kontaktu s občanem,
ale jsou přímou podporou veřejné správy.
Vedoucí oddělení SAK veškeré informace z dnešního jednání zpracuje a předá
sekretariátu RVIS. Vypracovaný materiál bude sloužit jako podklad pro zasedání Rady
vlády pro informační společnost.
Přijaté usnesení: Předsednictvo RVIS se v rámci této mimořádné situace usneslo,
že materiály zpracované paní Menšíkovou budou rozeslány mimořádně ve zkrácené
lhůtě.

3.
Informace k projednávaným materiálům pracovní skupinou
JŘBU
Byly podány informace k zakázkám projednaným pracovní skupinou pro jednací řízení
bez uveřejnění. První projednávanou zakázkou, kterou předložilo Ministerstvo práce
a sociálních věcí s názvem Zajištění rozvoje a provozu systému ARSYS.X po přechodné
období. Druhou zakázku předložilo Ministerstvo financí s názvem „Poskytování služeb
podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní poklady (IISSP) pro roky
2014 a 2015“. Třetí zakázka byla předložena Ministerstvem zemědělství s názvem
Zajištění provozu, rozvoje a servisu IS AGIS (SOT). Zástupci s hlasovacím právem
hlasovali pro realizaci veřejné zakázky z resortu MZE.

4.

Usnesení vlády č. 246

Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj informoval o stavu usnesení vlády č. 246. Návrh
materiálu prošel meziresortním připomínkovým řízením, kde připomínky byly
vypořádány až na dvě zásadní připomínky z resortů Ministerstva školství
a tělovýchovy a Ministerstva pro životní prostředí, neboť oba resorty požadují
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definici veřejné zakázky v oblasti informačních a komunikačních technologií. Ing. Weigl
dále informoval, že byla odeslána na Radu vlády pro informační společnost žádost
o definici veřejné zakázky případné vypořádání rozporu s oběma resorty. Sekretariát
RVIS doplnil, že tento dopis byl projednáván na minulém předsednictvu a pan předseda
RVIS, JUDr. Jaroslav Strouhal, by měl tuto otázku projednat na jednání s JUDr. Blechou.

5.

Horizontální koordinace

Mgr. Valenta, tajemník RVIS, představil Předsednictvu RVIS inovovaný podklad týkající
se horizontální koordinace, který byl doplněn o tzv. cestovní mapu pro další postup.
V rámci kodifikace definice horizontální spolupráce by byly přidány do Strategického
rámce rozvoje veřejné správy. Navrhovaný postup je následující: definice a doplnění by
byly konzultovány s odborem pana ředitele Slámy, dále by návrh musel být schválen
RVVS a RVIS a ve sloučeném připomínkovém meziresortním a vnitroresortním řízení
by se projednalo doplnění Strategického rámce rozvoje veřejné právy.
Návrh formulace zní: „Obdobné činnosti na úseku informačních a komunikačních
technologií obstarávané ústředními správními úřady pro splnění požadavků
kybernetického zákona, resp. zajištění příslušné infrastruktury jsou společným cílem
směřujícím k zajišťování veřejných potřeb.“
Úkol pro Mgr. Valentu, Mgr. Bohdana Urbana a sekretariát RVIS: Návrh postupu
(popis varianty) pro ukotvení horizontální koordinace v krátkodobém a střednědobém
horizontu s ohledem na kompetenční zákon. V rámci příštího předsednictva (16. října
2015) bude představen harmonogram, návrh vypracování úkolu a požadavky
na součinnost, kde bude zároveň schváleno zadání úkolu a termíny pro jeho schválení.

6.

Finální program zasedání RVIS

Mgr. Valenta představil jednotlivé body již schváleného programu. V rámci bodu Různé
byl osloven pan ředitel Tůma, aby představil pracovní skupinu věnující se kybernetické
bezpečnosti. Mgr. Valenta se dále zástupce resortu Ministerstva pro místní rozvoj,
zda chce vystoupit s bodem ohledně usnesení vlády č. 246. Ing. Weigl všem přítomným
sdělil, že vzhledem k podání informací během dnešního jednání k tomuto tématu
nebude toto téma součástí zasedání celé Rady vlády pro informační společnost.
Zástupce Ministerstva zemědělství, David Šetina, navrhl, aby v rámci zasedání zazněly
informace o časovém rámci Enterprise architektury v rámci veřejné správy, které
vypracuje a přednese Ing. Kuchař. Dále pan Šetina vznesl další námět pro zasedání RVIS
o stavu implementace zákona o kybernetické bezpečnosti. O bližší představení tématu
bude požádán pan náměstek Šmíd. Program tedy zůstává nezměněný, pouze byla
doplněna případná témata v bodu programu Různé.
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7.

Různé

Ing. Duffková představila členy pracovní skupiny pro prostorové informace, nicméně
vzhledem k tomu, že se v průběhu jednání stalo předsednictvo neusnášení schopné,
bude seznam členů rozeslán k hlasování per rollam. Dále Ing. Duffková informovala
společně se zástupcem IROP MMR o konání semináře pro příjemce IROP č. 4. tyto informace budou též rozeslány emailem na RVIS pro informaci.

8.

Závěr

Místopředseda RVIS poděkoval všem zúčastněným za účast na jednání a stanovil
termín dalšího zasedání, které se bude konat 16. října 2015 od 9:00 hodin.
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