Zápis č. 5/2015
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost

Kancelář NMV JUDr. Jaroslava Strouhala, Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4
(Centrotex)
Pátek 20. 3. 2015, 8:15 – 8:45 (30 minut)

Přítomní:
JMÉNO
JUDr. Jaroslav Strouhal
JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler
Ing. Jiří Havlíček, MBA
Dipl. Ing. Miroslav Hejna
Mgr. Bc. Robert Baxa
Mgr. Jiří Klein
Ing. Kateřina Vidrnová

MV
MMR
MPO
MF
MPSV
MV
MV

POZICE
předseda RVIS
místopředseda
místopředseda
místopředseda
host
host
sekretariát RVIS

Program:
1. Zahájení jednání
2. Vyjádření předsednictva RVIS k materiálu předloženému Lesy České republiky, s. p.,
„Technologický upgrade výrobně/ekonomického IS SEIWIN 3 na SEIWIN 5“
projednanému a doporučenému ke schválení předsednictvem RVIS pracovní skupinou
JŘBU
3. Projednání projektu MORIS 2.0
4. Různé
5. Závěr

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ
1. Zahájení jednání
Př edseda RVIS JUDr. Jaroslav Strouhal zahá jil jedná nı́a shrnul program.

2. Projednání zakázky projednané a schválené PS RVIS JŘBU s názvem
Technologický upgrade výrobně/technologického IS SEIWIN 3
na SEIWIN 5.
Zá stupkyně sekretariá tu RVIS a č lenka pracovnı́ skupiny Rady vlá dy pro informač nı́
společ nost pro jednacı́ř ı́zenı́bez uveř ejně nı́Ing. Vidrnová informovala, ž e od minulé ho
zasedá nı́Př edsednictva RVIS 6. bř ezna 2015 probě hlo pouze jedno zasedá nı́pracovnı́
skupiny, kde byla projedná na jedna veř ejná zaká zka vypsaná v rež imu jednacı́ho ř ı́zenı́
bez uveř ejně nı.́
Zaká zka byla př edlož ena Ministerstvem země dě lstvı́CR, konkré tně Lesy CR, s. p. a jejı́
př edpoklá daná hodnota je 16,5 milionu Kč bez DPH. Uč elem veř ejné zaká zky
je technologický upgrade verzı́ SEIWIN 3 na SEIWIN 5 a ú plný př echod
k centralizované mu on-line systé mu SEIWIN 5, v dů sledku č ehož bude mož né ukonč it
provoz a sprá vu v souč asnosti provozované ho decentralizované ho systé mu SEIWIN 3.
Dle znalecké ho posudku vypracované ho dne 3. prosince 2012 znalcem Ing. Janem
Krestý nem je jediný m poskytovatelem firma Ha-soft, s.r.o., př edevš ı́m z hlediska zá kona
č . 121/2000 SB (autorský zá kon). Z provedené ho marketinkové ho prů zkumu rovně ž
vyplý vá , ž e ná klady vynalož ené na upgrade na SEIWIN 5 budou vý razně niž šı́
než ná klady na poř ı́zenı́nové ho ekonomické ho systé mu.
Vě tš ina př ı́tomný ch č lenů pracovnı́ skupiny souhlasila s ú myslem př edkladatele
realizovat vý še uvedenou veř ejnou zaká zku za podmı́nky, ž e do 30. č ervna 2015 bude
př edlož ena podrobná analý za tý kajı́cı́ se mož nostı́ rů zný ch alternativnı́ch variant
poř ı́zenı́př edmě tu veř ejné zaká zky, resp. ř eš enı́dané ho problé mu ekonomicky š etrně jš ı́
variantou.
Po krá tké diskusi na té ma vymahatelnosti dodá nı́ vý še uvedené analý zy se č lenové
Př edsednictva shodli, ž e bude jmé nem př edsedy RVIS vypraven dopis ná mě stku ministra
země dě lstvı́ Ing. Zdeň ku Adamcovi s ž ádostı́ o zajiš tě nı́ dohledu nad splně nı́m té to
podmı́nky.
Hlasová nı́: 4 pro – ná vrh odsouhlasen

3. Projednání projektu MORIS 2.0
Př edseda RVIS informoval, ž e tento bod byl z jedná nı́staž en

4. Různé
4. 1. Informace o společném jednání MMR, MF a MV k problematice aplikace výjimek
pro vztahy mezi veřejnými zadavateli na vertikální a horizontální úrovni

Př edseda RVIS informoval o schů zce, která probě hla ve stř edu 18. bř ezna 2015. Schů zky
se zú č astnili JUDr. Jaroslav Strouhal a Mgr. Bohdan Urban za MV, Ing. Miroslav Hejna
za MF a Ing. Ondř ej Votruba, Mgr. Pavel Herman a Mgr. Hana Romanová za MMR.
Dů vodem koná nı́schů zky je společ ná snaha vš ech tř ı́resortů zjednoduš it a zlegalizovat

zadá vá nı́zaká zek formou in-house. Bě hem schů zky doš li zú č astně nı́ke shodě ,
nicmé ně zá pis ze schů zky bude distribuová n č lenů m Př edsednictva RVIS až poté ,
co projde př ipomı́nkový m ř ı́zenı́m ve zmı́ně ný ch resortech.
4. 2. Návrh programu zasedání RVIS v Hradci Králové

Př edseda RVIS informoval, ž e ná vrh programu zasedá nı́ Rady vlá dy pro informač nı́
společ nost v Hradci Krá lové bude prostř ednictvı́m sekretariá tu RVIS distribuová n
č lenů m Př edsednictva, do stř edy 25. bř ezna bude č as na zası́lá nı́př ipomı́nek a podně tů ;
ná sledně bude program rozeslá n č lenů m Př edsednictva k odsouhlasenı́ formou
per rollam.
Do programu bude oproti stá vajı́cı́m bodů m zahrnut navı́c bod Elektronická evidence
trž eb, který budou prezentovat zá stupci Ministerstva financı́, zá stupci Ministerstva
pro mı́stnı́ rozvoj budou informovat o stavu novely usnesenı́ vlá dy ze dne 10. dubna
2013 č . 246 o zruš enı́ usnesenı́ vlá dy ze dne 22. ú nora 2010 č . 158, o opatř enı́ch
př i zadá vá nı́ veř ejný ch zaká zek, a ulož enı́ povinnostı́ v souvislosti se zadá vá nı́m
veř ejný ch zaká zek na zá kladě vý jimek a vý znamný ch veř ejný ch zaká zek.

5. Závěr
JUDr. Strouhal podě koval př ı́tomný m za ú č ast a na zá vě r informoval, ž e př ı́štı́setká nı́
Př edsednictva RVIS se bude konat dne 3. dubna 2015. Hlavnı́mi té maty by mě lo bý t
zasedá nı́RVIS v Hradci Krá lové a informace o setká nı́vedoucı́ch pracovnı́ch vý borů RVIS,
jež je naplá nová no na 1. dubna 2015.

Zpracovala: Ing. Kateřina Vidrnová

