Zápis č. 3/2015
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost

Zasedací místnost 801, Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4 (Centrotex)
20. února 2015 , 8:15 – 9:15 (1 hodina)

Přítomní:
JMÉNO
JUDr. Jaroslav Strouhal
Ing. Ondřej Votruba
Marek Ondroušek
Ing. Miroslav Hejna
Michal Hauzr
Ing. Kateřina Vidrnová
Ing. Vlastimil Fidler

MV
MMR
ÚV
MF
MV
MV
MMR

PŘÍTOMNÝ
X
X
X

POZICE
Předseda RVIS
v.z. místopředseda (Ing. Karla Šlechtová)
v.z. místopředseda (Ing. Pavel Dvořák)
v.z. místopředseda (Ing. Mládek)
host
host -sekretariát RVIS
host

Program:
1. Zahajení jednaní
2. Schvalení zapisu ze zasedaní predsednictva RVIS dne 30. ledna 2015
3. Informace o vyporadaní pripomínek k materialu Navrh opatrení zvysující efektivnost
sluzeb verejne spravy a podpurnych ICT sluzeb vc. informace o navrhu souvisejícího
usnesení vlady
4. Projednaní Statutu a Prílohy c. 1 ke Statutu Pracovní skupiny Rady vlady
pro informacní spolecnost pro jednací rízení bez uverejnení (PS JRBU) vc. informace
o príprave dopisu k zpusobu predkladaní materialu teto pracovní skupine
5. Informace o cinnosti PS JRBU
6. Vyjadrení predsednictva RVIS k materialu „Vyvoj AVIS v roce 2015“ a "Zajistení
aplikacního modulu IS ADIS pro zpracovaní kontrolních hlasení DPH podle novely
zakona c. 235/2004 Sb., o dani z pridane hodnoty od 1. 1. 2016" predlozenemu
Ministerstvem financí, projednanemu a doporucenemu ke schvalení predsednictvem
RVIS Pracovní skupinou JRBU
7. Informace o centralizovanem nakupu ORACLE a WMware
8. Ruzne
9. Zaver

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ
1. Zahájení zasedání
Predseda RVIS, namestek ministra vnitra pro rízení sekce informacních a komunikacních
technologií JUDr. Jaroslav Strouhal privítal prítomne a konstatoval, ze vzhledem
k prítomnosti nadpolovicní vetsiny clenu s pravem hlasovat (MV- JUDr. Strouhla, MF Ing. Hejna, MMR – Ing. Votruba) je predsednictvo RVIS usnaseníschopne.
Rozprava nad navrhem programu – Zastupci MMR odmítají bod 6 z duvodu nedostatku
casu pro prostudovaní materialu. Bod 5 spojen s bodem 6.

2. Schválení zápisu z jednání předsednictva RVIS dne 30. ledna 2015
K zapisu nebyly vzneseny zadne pripomínky; zapis byl schvalen.

3. Informace o vypořádání připomínek k materiálu Návrh opatření
zvyšující efektivnost služeb veřejné správy a podpůrných ICT služeb
vč. informace o návrhu souvisejícího usnesení vlády
NMV informoval, ze material Navrh opatrení ICT byl diskutovan na první zasedaní RVIS
18. prosince 2014. MV obdrzelo nekolik pripomínek, predevsím od MMR, MZV a MPO
a vsechny byly zapracovany. NMV navrhl schvalení materialu per rollam a pote pripravit
informaci o projednaní materialu pro Vladu. Zastupce MPO Miloslav Marcan oponoval,
ze postrada provazanost mezi nedostatky N01-N16 uvedenymi v v casti 2 – Rekapitulace
stavajícího stavu a jeho nedostatku a cíli C1-C8 v casti 3 - Cíle a navrhovana opatrení
pro jejich dosazení. Z toho duvodu byla domluvena schuzka v utery 24. unora mezi
zastupci MPO, MV a UV, kde bude tato problematika blíze diskutovana.

4. Projednání Statutu a Přílohy č. 1 ke Statutu Pracovní skupiny Rady
vlády pro informační společnost pro jednací řízení bez uveřejnění (PS
JŘBU) vč. informace o přípravě dopisu k způsobu předkládání
materiálů této pracovní skupině
Diskuse nad Statutem pracovní skupiny, konkretne ????? soulad se zakonem. Zastupci
MMR Ing. Votruba a Ing. Fidler zastavají nazor, ze nelze posoudit soulad zakazky
se zakonem, pokud nemají k dispozici kompletní dokumentaci tykající se dane zakazky.
Ostatní prítomní tento postoj rozporovali predevsím argumentací, ze takovy postup
by byl casove prílis narocny a pripomneli puvodní ucel vzniku skupiny – vyhodnotit
oduvodnenost vypsaní zakazky v rezimu jednacího rízení bez uverejnení a poskytnout
stanovisko, na zaklade ktereho zakazku definitivne schvalí/neschvalí Vlada CR. Ucelem
existence skupiny je rovnez doporucit predkladateli pro príste takove resení,
aby nemusel znovu vypisovat jednací rízení bez uverejnení.
Diskuse byla ukoncena domluvením schuzky zastupcu MV, MF, UV a MMR na utery
24. unora 2015, kde probehne detailnejsí rozprava nad tímto bodem Statutu.

5. Informace o činnosti PS JŘBU
Predseda pracovní skupiny Michal Hauzr shrnul dosavadní vystupy prace skupiny.
Prozatím bylo projednano 6 materialu – ze strany Policie CR se jednalo o zakazky
„Technicka podpora serveru HP“, „Technicka podpora informacního systemu NKC“,
Technicka podpora aplikace NS SIS II“ a „Technicka podpora Oracle“, ze strany MF

se jednalo o „Vyvoj AVIS v roce 2015“ a „Zajistení aplikacního modulu IS ADIS
pro zpracovaní kontrolních hlasení DPH podle novely zakona c. 235/2004 Sb., o dani
z pridane hodnoty od 1. 1. 2016“. Vsechny materialy byly pracovní skupinou navrzeny
pro schvalení predsednictvem RVIS. Soucasne se vsem predkladatelu pracovní skupina
snazila nabídnout do budoucna jine alternativy mim o jednací rízení bez uverejnení,
napríklad podepsaní ramcove smlouvy, apod.
(Pozn. V prubehu projednavaní tohoto bodu klesl pocet prítomnych clenu s hlasovacím
pravem na 2)

6. Vyjádření předsednictva RVIS k materiálu „Vývoj AVIS v roce 2015“
a "Zajištění aplikačního modulu IS ADIS pro zpracování kontrolních
hlášení DPH podle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty od 1. 1. 2016" předloženému Ministerstvem financí,
projednanému a doporučenému ke schválení předsednictvem RVIS
Pracovní skupinou JŘBU
K materialu „Vyvoj AVIS v roce 2015“ hlasovali dva prítomní clenove s pravem hlasovat;
zastupce MMR se zdrzel. Clenum predsednictva, jejichz zastupce s opravnením hlasovat
se nezucastnil, bude material zaslan k hlasovaní per rollam.
Hlasovaní o materialu „Zajistení aplikacního modulu IS ADIS pro zpracovaní kontrolních
hlasení DPH podle novely zakona c. 235/2004 Sb., o dani z pridane hodnoty
od 1. 1. 2016“ bylo odlozeno s tím, ze se bude konat per rollam.

7. Informace o centralizovaném nákupu ORACLE a WMware
NMV kratce informoval, ze MV predklada Vlade informaci o centralizovanem nakupu
ORACLE a WMware, pricemz predikovana uspora zde predstavuje priblizne 600 milionu
korun.

8. Různé
Do bodu ruzne nevznesl nikdo zadne tema; jednaní bylo ukonceno.

Zpracovala: Ing. Kateřina Vidrnová

