Zápis č. 4/2015
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost

Kancelář NMV JUDr. Jaroslava Strouhala, Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4
(Centrotex)
Pátek 6. 3. 2015, 8:15 – 8:45 (30 minut)

Přítomní:
JMÉNO
JUDr. Jaroslav Strouhal
Ing. Ondřej Votruba
Marek Ondroušek
Ing. Jiří Havlíček, MBA
Dipl. Ing. Miroslav Hejna
Mgr. Bohdan Urban
Ing. Kateřina Vidrnová
Ing. Helena Duffková

MV
MMR
ÚV
MPO
MF
MV
MV
MV

POZICE
předseda RVIS
v.z. místopředseda (Ing. Karla Šlechtová)
v.z. místopředseda (Ing. Pavel Dvořák)
v.z. místopředseda (Ing. Jan Mládek, CSc.)
v.z. místopředseda (Ing. Lukáš Wagenknecht)
tajemník RVIS
sekretariát RVIS
host

Program:
1. Zahájení jednání
2. Informace o vypořádání připomínek k materiálu Návrh opatření zvyšující efektivnost
elektronických služeb veřejné správy a podpůrných ICT služeb
3. Vyjádření předsednictva RVIS k materiálu předloženému PČR „Nákup SW Plass Data
pro DVI tým“ projednanému a doporučenému ke schválení předsednictvem RVIS
pracovní skupinou JŘBU
4. Vyjádření předsednictva RVIS k materiálům předloženým MŠMT „Rozšíření
funkcionalit informačních systémů“ a „Vývoj a úpravy informačních systémů“,
projednaných a doporučených ke schválení předsednictvem RVIS
5. Různé
6. Závěr

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ
1. Zahájení jednání
Předseda RVIS, NMV pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií
JUDr. Jaroslav Strouhal, zahájil jednání předsednictva RVIS. Vzhledem k počtu
4 přítomných s právem hlasovat z 5 bylo Předsednictvo usnášeníschopné.
2. Informace o vypořádání připomínek k materiálu Návrh opatření zvyšující
efektivnost elektronických služeb veřejné správy a podpůrných ICT služeb
Tajemník RVIS Mgr. Urban informoval, že vypořádání a zapracování všech připomínek
k Návrhu ICT proběhlo ve spolupráci s autory materiálu a s panem Ing. Miloslavem
Marčanem z Ministerstva průmyslu a obchodu. V případě dotazů doporučil obrátit
se na Ing. Duffkovou (helena.duffkova@mvcr.cz , telefon 974 817 544).
Během následujícího týdne bude připraveno průvodní usnesení k verzi
se zapracovanými připomínkami a následně bude odesláno na Vládu k vzetí na vědomí.
3. Vyjádření předsednictva RVIS k materiálu předloženému PČR „Nákup SW Plass
Data pro DVI tým“ projednanému a doporučenému ke schválení předsednictvem
RVIS pracovní skupinou JŘBU
Zástupkyně sekretariátu RVIS Ing. Vidrnová stručně informovala o veřejné zakázce
„Nákup SW Plass Data pro DVI tým“, která byla projednána pracovní skupinou
pro jednací řízení bez uveřejnění a byla doporučena ke schválení Předsednictvem RVIS.
Jedná se o software usnadňující identifikaci obětí při hromadných neštěstích, používaný
a doporučovaný Interpolem. Jeho nákup zajistí propojení České republiky
do mezinárodní databáze.
Hlasování: Zástupce MMR se hlasování nezúčastnil; 3 hlasovali pro
4. Vyjádření předsednictva RVIS k materiálům předloženým MŠMT „Rozšíření
funkcionalit informačních systémů“ a „Vývoj a úpravy informačních systémů“,
projednaných a doporučených ke schválení předsednictvem RVIS
Ing. Vidrnová shrnula dvě zakázky předložené Českou školní inspekcí. Hlavním
důvodem realizace zakázek je využití peněz ušetřených z Evropských strukturálních
fondů. JŘBU byla jediná možnost jak tyto prostředky stihnout vyčerpat do října 2015,
kdy projekt končí. Předmětem zakázky je rozvoj dvou stávajících systémů od stejného
dodavatele. Jedná se o systém pro sběr dat a systém pro elektronické testování.
První zakázka „Rozšíření funkcionalit informačních systémů“ je v předpokládané
hodnotě 4 955 000 Kč bez DPH a má za cíl zefektivnit využití systémů INspIS a proces
sběru dat. Jedná se o úpravu stávajících informačních systémů, které byly financovány
z projektu NIQES, dosavadní vývoj stál cca 120 milionů Kč, náklady na provoz jsou
6 milionů ročně. U systému pro sběr dat půjde o propojení informačních systémů
jednotlivých škol s centrálním systémem, což výrazně ušetří čas, který v současnosti
musí zaměstnanci jednotlivých škol věnovat ručnímu zadávání dat do centrálního

systému. V případě elektronického testování pak půjde o zařazení entity
učitel/pracovník školy, což v praxi znamená, že školy budou moci systémy využívat
i pro svou vlastní potřebu pro ověření úrovně znalostí žáků.
Druhá zakázka „Vývoj a úpravy informačních systémů ČŠI“ je v předpokládané hodnotě
2 002 000 Kč bez DPH. V tomto případě půjde jednak o možnost poskytnout školám
pro vlastní potřebu formuláře, které používá na hodnocení škol ČŠI, což školám ukáže,
jak by byly hodnoceny při skutečné návštěvě ČŠI.
V případě elektronického testování se jedná o zařazení interaktivních úloh
a o zjednodušení hodnocení otevřených odpovědí.
Hlasování: Zástupce MMR nehlasoval, 3 hlasovali pro
5. Různé
a) Diskuse nad Statutem PS JŘBU RVIS
Ing. Votruba navrhl změnit odstavec 1 Článku 2 „Působnost pracovní skupiny“ Statutu
pracovní skupiny následovně:
Hlavní činností pracovní skupiny je posuzování koncepce záměru zadavatele realizovat
nadlimitní veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením
podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
zadávanou v oblasti ICT a dále doporučit zadavateli takový postup či koncepci nastavení
projektu, aby nedocházelo k nadužívání jednacího řízení bez uveřejnění.
Ing. Havlíček poznamenal, že vložení slova „koncepce“ nepovažuje za vhodné, protože
podle jeho názoru z něho vyplývá nutnost zabývat se zakázkou do větší hloubky, což není
záměrem změny Statutu; naopak. S tímto Předsednictvo souhlasilo. Dále bylo rozhodnuto,
že návrh změn ve Statutu pracovní skupiny bude distribuován členům Předsednictva
a do středy 11. března bude čas na zaslání případných připomínek, následně bude o Statutu
hlasováno na úrovni Předsednictva formou per rollam a nakonec bude schválen předsedou
RVIS JUDr. Strouhalem.
b) Usnesení vlády č. 246/2013
JUDr. Strouhal vznesl dotaz na zástupce MMR ohledně momentálního stavu novely usnesení
č. 246. Ing. Votruba informoval, že v současné době míří návrh do meziresortního
připomínkového řízení. Na toto řízení zákon vymezuje 10 pracovních dnů, z toho plyne,
že nejpozději na přelomu března a dubna bude materiál moci být předložen Vládě
k projednání.
6. Závěr
Předseda RVIS JUDr. Strouhal prohlásil jednání za ukončené.

Zpracovala: Ing. Kateřina Vidrnová

