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Průběh zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační společnost
dne 3. listopadu 2015
1.

Zahájení jednání

Předseda RVIS, JUDr. Jaroslav Strouhal, přivítal všechny přítomné, prohlásil Předsednictvo za usnášenischopné a zahájil jednání.
V úvodu pan náměstek Baxa informoval o tématu změny schvalovacího procesu u IT zakázek, které jsou nad 6 milionů Kč, resp. 30 milionů za 5 let. V případě, kdy OHA nedodá
schvalovací stanovisko k předloženému materiálu, není zcela upřesněn procesní postup.
Zároveň nejsou dohodnuty lhůty a odpovědnosti. Mgr. Urban informoval o možném
doplnění předložených Zásad. Předsednictvo se usneslo, že bude situaci monitorovat
a postupně zpřesňovat informace k tomuto opatření. Téma je zařazeno na program
plenárního zasedání RVIS, které se koná 11. prosince 2015 a přednášet o něm bude
ředitel odboru Hlavního architekta, Mgr. Petr Kuchař.

2. Pracovní skupina pro národní koordinace rozvoje sítí nových
generací
Předseda JUDr. Jaroslav Strouhal, představil Alana Ilczyszyna, vedoucího navrhované
pracovní skupiny a následně informoval o schůzce, která proběhla před 14 dny u pana
premiéra k tématu budování a rozvoj vysokorychlostního internetu v ČR a o stavu
eGovernmentu v ČR. Pan premiér navázal na návštěvu pana Andruse Ansipa (komisař
EU pro digitální trh), který ČR navštívil před 3 týdny. Pan Ansip na základě setkání
uskutečněných v ČR chválil za dobrou podporu podnikání a rozvoje digitálního
průmyslu a digitální ekonomiky jako takové, protože ČR se drží na 15. místě
v evropském žebříčku. Současně konstatoval, že stav českého eGovermentu,
tak optimistický není. Zde ČR zastává 25. místo na evropském žebříčku. Primární
zodpovědnost jde za jednotlivými ministerstvy, která by měla tendovat k větší elektronizaci. Druhá část schůzky se týkala tzv. broadbandu, tzn. rozvoje vysokorychlostního
internetu - Národního plánu pro rozvoj sítí nových generací, čerpání z operačního
programu PIK s alokací 14 miliard, kterou má ve své gesci MPO. V rámci tohoto jednání
byla uzavřena na prvním místě dohoda, kdy MV bude část této alokace čerpat, což pan
ministr Mládek resp. pan premiér kvitoval. V první řadě bylo dohodnuto, že vznikne
zmíněná pracovní skupina ve složení, které je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Dalším bodem
jednání byla zmíněna transpozice směrnice č. 61/2014 směřující k zákonu „Snížení
nákladů na regulování vysokorychlostního internetu - tzv. „postredakční směrnice“.
V rámci této transponované právní normy bude MV zastávat funkci jednotného
informačního místa. V rámci této dohody MV ve spolupráci s Českým telekomunikačním
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úřadem bude zajišťovat mapování infrastruktury v ČR. V posledním bodě bylo
dohodnuto, že MV povede Registr pasivní infrastruktury, což vychází z usnesení vlády
z roku 2011.
V rámci zmíněného jednání bylo dohodnuto, že v rámci RVIS bude založena pracovní
skupina. Nominanty této pracovní skupiny jsou z resortů: MPO, MMR (jako řídící orgán
v rámci diskutované dotace v rámci OP PIK), zástupce Úřadu vlády, Českého
telekomunikačního úřadu, NBÚ a MV. Současně byly osloveny Asociace krajů a Svaz
měst a obcí, nicméně sekretariát RVIS prozatím neobdržel odpověď.
Předseda RVIS, JUDr. Jaroslav Strouhal, požádal o doplnění pana náměstka Novotného
jako přímého účastníka jednání. Ten požádal o připsání své osoby coby nominanta. Dále
navrhl oslovit zástupce MPO z odboru elektronických komunikací, Ing. Tomáše
Novotného, a požádat ho o dodání nominací.
Předseda RVIS upřesnil, že vnímá tuto pracovní skupinu jako orientovanou věcně.
Následně došlo k diskuzi, komu se primárně skupina zodpovídá, přičemž se zodpovídá
Předsednictvu RVIS. Zástupce z Ministerstva financí doplnil, že bude velmi obtížné, aby
se 12 lidí dohodlo. Předseda RVIS k tomuto dodal, že je navrženo po 2 zástupcích
za každé Ministerstvo a za MMR jsou 4, vždy 2 z jiné sekce náměstků a to z důvodu
transpozice. Dva zástupci jsou vždy z důvodu zastupitelnosti, na jednání je třeba
přítomnost jen jednoho zástupce. Nominace budou vždy rozděleny na kandidáta
a náhradníka. Pan Dipl. Ing. Hejna z MF požádal o nominaci své osoby.
O slovo požádal pan náměstek Ministerstva zemědělství Zdeněk Adamec, který
konstatoval, že materiál k iniciaci pracovní skupiny Předsednictvo obdrželo až dnes
a tudíž nebyl dostatečný časový prostor pro prostudování materiálů. Předseda RVIS,
JUDr. Jaroslav Strouhal, objasnil, že předložení materiálu na předsednictvu RVIS byl nutný vzhledem k zadání od předsedy vlády. Pan náměstek Adamec se dotázal jako člen
Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst a člen Výboru pro digitální
ekonomiku, zda se činnost těchto subjektů bude založením nové pracovní skupiny
rozdvojovat, duplikovat, nebo zda se tato debata přesouvá na tuto pracovní skupinu?
Hlavní činností nově iniciované pracovní skupiny diskuse má být dle předloženého zajištění transparentní diskuse s odbornou veřejností, ale zmíněná debata již v rámci uvedeného výboru probíhá. Je třeba si ujasnit koncepční záměr, jak tyto dvě kompetence budou vedle sebe fungovat. Pan náměstek Strouhal se domnívá, že téma bude třeba
projednat s panem místopředsedou Bělobrádkem - jedná se o úkol od pana premiéra.
Překryvy pracovního výboru pana Marxe a pracovního výboru v rámci RVIS musí být
vyjasněny. Pan místopředseda Bělobrádek bude mít schůzku ohledně koordinace
s panem premiérem. Pan náměstek Strouhal doplnil, že pracovní skupina by v rámci
RVIS měla fungovat jako pracovní orgán, tj. soustředit se na 2 klíčové dokumenty transpozici směrnice alias transponovaný zákon a finalizovat do komfortní podoby Národní plán MPO. Pan premiér byl požádán odložit projednání do 31. března 2016. Bude
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se tedy jednat o užší skupinu pro stát. Předseda RVIS Strouhal od nové pracovní skupiny
očekává jako přidanou hodnotu práci, nikoli diskuze. Pan náměstek Adamec v závěru
diskuze požádal o doplnění materiálu o jasné vymezení působnosti Rad. Pan Marčan
požádal o změnu formulace v předloženém materiálu na „přípravu strategií “ nikoli
schvalování strategií. Dále byla navržena společný orgán (pracovní skupina nebo výbor),
který by zajišťoval komunikaci mezi oběma Radami i výbory. Pan Karel Novotný hovořil
o schůzce minulý týden a vznik pracovní skupiny chápe jako rozšíření komunikační platformy, jak řekl pan premiér. MPO již komunikuje s odborným sektorem i akademickou
veřejností. Minulý týden proběhla jednání s odborným sektorem, kde bylo zastoupeno
asi 40 různých skupin, a v rámci této skupiny pan ministr ustanovil 3 pracovní skupiny
k transpozici. První skupina bude spolupracovat s MV, druhá se bude sloužit k mapování
ve spolupráci s Českým telekomunikačním Úřadem (ČTÚ). ČTÚ pozval MPO 6. listopadu
2015 na telekomunikační výbor za účelem mapování a sběru dat. Třetí pracovní skupina
vznikne k Národnímu plánu rozvoje sítí nové generace. Nyní pan Novotný a jeho
kolegové vnímají jako prvotní úkol dopracovat a opětovně vložit do mezirezortu
ve spolupráci se spolugestory směrnici č. 61. To je na doplnění ze strany MPO a pan
Novotný se přimlouvá za 2 zástupce za MPO, který spravuje eurofondy a OP PIK.
Pan Šťastný se vyjádřil k ne ukotvenosti kompetencí, ke kterým došlo na základě
rozdělení ministerstva informatiky. Přimlouvá se k tomu, pokud dojde k předání gesce
pod Ministerstvo vnitra, aby se předseda RVIS dohodl s panem náměstkem Marxem
na tom, že tyto skupiny sloučí, aby nedošlo k duplicitnímu projednávání v rámci obou
orgánů.
Materiál k pracovní skupině bude doplněn o další nominanty MPO a MF, kteří mají
v gesci Evropské fondy, tzn. sekce pana Tomáše Novotného, Dále bude upraven stručný
popis činnosti pracovní skupiny a je třeba dodiskutovat to, aby pracovních skupin
nebylo příliš a domluvit koordinační mechanismus mezi nimi. Po doplnění materiálů
bude o materiálech dále hlasováno per rollam s termínem do 6. listopadu 2015.

3. Informace k projednávaným materiálům pracovní skupinou JŘBU
Mgr. Lucie Novotná podala informace k projednávaným materiálům pracovní skupinou
Jednací řízení bez uveřejnění. Oba materiály předloženy Ministerstvem dopravy, které
byly pracovní skupiny pro JŘBU doporučený ke schválení byly odhlasovány
s doporučujícím stanoviskem.
Přijaté usnesení: Záměry předložené Ministerstvem dopravy, které PS JŘBU doporučila
ke schválení, byly přijaty s doporučujícím stanoviskem.
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4. Harmonogram výzev – shrnutí informací k alokaci
Tajemník RVIS představil harmonogram výzev. Úkol měl 2 části, jednak na hromadném
zasedání Rady vlády bylo rozhodnuto o 7 projektových okruzích, pro které budou
vyhlášeny výzvy v integrovaném regionálním operačním programu v roce 2016,
a zároveň Předsednictvo mělo určit alokace pro tyto jednotlivé projektové okruhy.
Na Řídící orgán byl odeslán dopis o tom, že RVIS na zasedání schválilo 7 projektových
okruhů a za spolupráce Jany Menšíkové a Ondřeje Felixe byly určeny alokace
pro jednotlivé projektové okruhy. Důvodem pro takové řešení bylo, že celkový finanční
objem určený pro jednotlivé okruhy v implementačním plánu byl několikanásobně vyšší,
než je maximální alokace určená v IROP. Proto se musela provést redukce poměrovým
způsobem, podle celkového objemu a podle toho kolik peněz je k dispozici. Vycházelo
to přibližně na 25 % až 30 % původně plánované alokace na projektové okruhy. Pokud
byl u některých uveden pouze jeden projekt, bylo provedeno snížení, aby 25 % - 30%
kvóta nebyla bezdůvodně příliš vysoká např. u vzdělávání-elektronizace odvětví
eEducation. Jedná se tedy o elektronizace odvětví eCulture, kde byla určena alokace 600
milionů pro rok 2016, u eEducation je to 85 milionů, což je právě případ kdy je alokace
nižší, protože se jedná o jeden projekt a částka odpovídá spolufinancování. Dále
elektronizace odvětví sociální služby, pojištění a dávky-tam se jedná o 300 milionů
korun, elektronizace odvětví eHealth – 500 milionů korun, elektronizace odvětví Výběr
daní a pojištění - 150 milionů korun s poznámkou, že zde se čeká na schválení příslušné
legislativy v příštím roce. Šestým projektovým okruhem je elektronizace odvětví
eJustice-600 milionů korun, s poznámkou, že tato alokace zahrnuje i navrhovaný projekt
Generálního ředitelství vězeňské správy. Posledním projektovým okruhem jsou Sdílené
služby technologické infrastruktury tzv. virtualizace, u nichž nebyla v implementačním
plánu odhadnutá hodnota, tudíž bylo přiděleno zbývajících 265 milionů korun.
Pan Pekárek poděkoval za identifikaci okruhů, plán výzev byl podle této identifikace
upraven. Výzva v harmonogramu je na 2,5 miliardy korun. Dílčí alokace jsou indikativní
budoucím předkladatelům, aby věděli, v jakých mantinelech se mají pohybovat. Plán
výzev byl podle toho upraven. Výzva tedy bude na 2,5 miliardy pro těchto 7 okruhů
bez vnitřních mantinelů. Hlavním důvodem je to, že pokud by byly odhadnuté
prostředky pevně fixovány, tak s ním nehnou v případě precizování projektových záměrů, kdy by bylo třeba přidat nebo ubrat, představovaly by limit. To znamená, že na všech
7 okruhů je 2,5 miliardy. Pokud bude výzva formulovaná na eGovernment na těchto
7 projektových okruhů, celková částka 2,5 miliardy, budou chodit jednotlivé projektové
záměry. V tu chvíli mantinely nejsou stanoveny ze strany poskytovatele dotace, jsou
indikovány ze strany RVIS. Ten kdo by s tímto mantinelem chtěl jakýmkoliv směrem
hýbat, musí přesvědčovat RVIS.
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5. Různé
1) Informace k plnění úkolů ze zasedání Rady vlády
Tajemník Rady vlády pro informační společnost informoval, že zůstávají z posledního
zasedání RVIS 2 úkoly: a to prezentace pana náměstka Šmída, která bude obratem distribuována členům RVIS. Druhým materiálem, který zbývá rozeslat je dopis, kterým Ministerstvo spravedlnosti oslovovalo dodavatele v oblasti ICT, od pana ředitele Ladina,
který bude taktéž rozeslán obratem.
Úkol sekretariát RVIS: Rozeslat materiály členům Rady vlády pro informační společnost.
2) Usnesení vlády č. 246
Náměstek Baxa se dotázal, jestli je nějaký posun ze strany MMR ve více než rok chystané
změně vlády č. 246, které je diskutováno více než rok. Před týdnem proběhlo jednání
paní ministryně s panem premiérem a tato otázka tam byla otevřena. Pan náměstek
Baxa předpokládá, že tento dotaz souvisel s prezentací, kterou pan premiér měl u jednání koaliční rady ohledně nadužívání JŘBU. Pan náměstek Strouhal odpověděl, že byl zaslán dopis MMR obsahující definici IT, kterou resort požadoval. Zástupce MMR, pan náměstek Blecha, sdělil předsednictvu, že obdržený dopis byl dále rozeslán na ostatní
rezorty, které to požadovaly, tedy na připomínková místa s termínem
na vyjádření 14 dnů. Dopis má 2 části – první částí je vypořádání pojmu ICT,
druhou částí je objasnění toho, které materiály bude pracovní skupina
pro JŘBU řešit.
3) Licence SAP
Jako další bod do rozpravy v rámci sekce Různé se pan náměstek Baxa dotázal na stav
plnění smlouvy licencí SAP. Na dotaz reagoval pan náměstek Hejna
z resortu Ministerstva financí, že oddělení zakázek MF zpochybňuje fakt, že by tento materiál mohl být zadán v rámci režimu JŘBU. Ukázalo se totiž, že to co SAP označoval za
standartní nabídku, standartní zcela není. NMF přislíbil, že se dotáže oddělení zakázek
MF, zda se bude jednat o JŘBU, nebo o otevřené výběrové řízení. O tom jakým způsobem
výběrové řízení proběhne, přislíbil pan Hejna informovat do konce týdne, popř. na příštím setkání Předsednictva. Dále zástupce Ministerstva financí specifikoval, že se nejedná
úplně o převod licencí, forma vyložení osoby kontrolované tím způsobem, že licence
může použít někdo jiný, než ten, kdo je zakoupil v rámci centrální státní správy. NMV
Strouhal požádal pana Hejnu, protože expirace smlouvy MV na produkty SAP je příští
rok, aby mu MF zaslalo do pondělí, 10. listopadu 2015 informaci o tom, zda se bude jednat o JŘBU nebo otevřené zadávací řízení, protože tento fakt má dopad na celou státní
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správu. NMV Strouhal přislíbil tuto informaci rozeslat sekretariátem RVIS dalším členům
předsednictva. Pan Hejna zdůraznil, že problém nespočívá v managementu SAP, ale
v interpretaci zákona o veřejných zakázkách, jakým způsobem a s jakými
dokumenty postupovat. Pan Baxa dále zmínil další probíhající jednání, díky
kterým by bylo možno licence vyměnit, avšak pouze v případě, že nedopadnou jednání,
které vede separátně Ministerstvem financí.
4) Koncepční řešení provádění důchodového pojištění
Jako další bod zmínil pan náměstek Baxa materiál, který se týká koncepčního
řešení provádění důchodového pojištění. To znamená výměnu stávajícího
informačního systému, přes který jde polovina rozpočtu. Nyní je prováděna analýza jaká
bude další koncepce, pravděpodobně cestou OVŘ na nový informační systém a budou
provedeny investice do stávajícího řešení. Pan Baxa představil materiál, který prošel
poradou rezortu a domluvil se s panem premiérem, že ho má předložit na předsednictvo
Rady vlády k vyjádření. Vzhledem k tomu, že žádný podobný materiál předsednictvem
neprocházel, pan Baxa se ptá, jakým způsobem ho má předsednictvu předložit. Zadání je
takové, že materiál je koncepčně v pořádku, zda jít cestou otevřeného zadávacího řízení
na základě analýzy daného stavu. Pan náměstek Strouhal doporučil zaslat na sekretariát
RVIS, ten zajistí distribuci materiálu k vyjádření. MPSV tedy materiál zašle a bude formulovat otázku.
5) Horizontální koordinace
Pan Weigel podal informaci, že MMR zasílalo dopis k tématu horizontální
koordinace. Tento materiál je rozdělen do 2 částí, jedna část je legislativní týkající
se zákona o veřejných zakázkách, ve druhé ze strany řídícího orgánu stanovuje podmínky pro poskytnutí dotace, co považuje za důležité, aby horizontální koordinace obsahovala. Materiál obsahuje doporučení s ohledem na historickou zkušenost s vertikálním in
house, otázka přiměřenosti cen versus tržní cena, otázka kapacit pověřených organizací,
kdy jejich kapacita pro in house nemusí být dostačující, horizontální koordinace
v koncepci a vztahy mezi těmi kdo se koordinují, harmonogram plnění a návaznost na
zakázky, způsob řešení porušení smlouvy versus zkušenosti se smluvními pokutami.
První část se týká zakázek, obsahuje vertikální a horizontální spolupráce a upozorňují
na rizika s tím spojená. Horizontální spolupráce podle rozhodnutí Evropského soudního
dvora má své parametry. Celkově má materiál pozitivní vyznění.

6)

Závěr

Místopředseda RVIS poděkoval všem zúčastněným za účast na jednání a stanovil
termín dalšího zasedání, které se bude konat 20. listopadu 2015 od 8:30 hodin.
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