Zápis č. 9/2015
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost
Kancelář NMV JUDr. Jaroslava Strouhala, Ministerstvo vnitra,
nám. Hrdinů 3, Praha 4 (Centrotex)
Čtvrtek 22. května 2015, 8:30- 10:30 (2 hodiny)

Přítomní:
JMÉNO
Dipl. Ing. Miroslav Hejna
David Šetina
Ing. Miloslav Marčan
Mgr. Bc.et Bc. Robert Baxa
Mgr. Bohdan Urban
Ing. et Ing. Jan Cába, MBA
Ing. Robert Piffl

MF
MZe
MPO
MPSV
MV
MV
MV

Mgr. Lucie Novotná
Ing. Helena Duffková

MV
MV

POZICE
místopředseda
v.z. místopředseda
v.z. místopředseda
Člen P RVIS
tajemník RVIS
host – pověřený tajemník RV VSRR
host – poradce náměstka ministra vnitra pro řízení
sekce informačních a komunikačních technologií
Sekretariát RVIS
Sekretariát RVIS

Program:
1. Zahájení jednání
2. Informace k průběhu jednání o auditních kontrolách JUDr. Strouhala a Ing. Havlíčka
s Ing. Miloslavem Kalou, prezidentem Národního kontrolního úřadu.
3. Informace k projednávaným materiálům pracovní skupinou JŘBÚ
4. Informace k implementaci informačního systému o státní službě (ISoSS)
5. Schválení nově doplněné strategie „Návrh opatření zvyšující efektivnost
elektronických služeb veřejné správy a podpůrných ICT služeb“
6. Návrh programu společného zasedání RVIS a RVVS
1. Prioritizace agend
2. Implementační plány / Projektové okruhy
3. Prioritizace činností RVIS
4. Optimalizační hypotézy
5. Výroční zpráva
6. eIDAS – zpráva o činnosti MV a nové aktivity
7. Informace o připravované novele právních předpisů
8. Různé
a. informace o novele UV č. 246,
b. informace o činnosti pracovních výborů,
c. anonymizace smluv,
d. centrální nákupy,
e. jiné
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7. Různé
a. Návrh mimořádného zasedání k projektovým okruhům 1. 6. 2015 od 8: 30
hodin
b. Schválení zápisů z Předsednictva Rady vlády pro informační společnost ze
dne 17. 4. 2015 a případně ze dne 7. 5. 2015
c. Informace k materiálu SLA zpracovávaný panem Šetinou
8. Závěr

Průběh zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační společnost
dne 22. května 2015
1. Zahájení jednání
Místopředseda RVIS Ing. Miroslav Hejna zahájil jednání a představil pana Ing. Roberta
Piffla, poradce náměstka ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních
technologií, který přiblíží problematiku eIDAS a pana Ing. Jana Cábu, pověřeného tajemníka
RVVS, k vyjádření se ke společnému programu zasedání RVVS a RVIS a omluvil z jednání
předsedu RVIS JUDr. Jaroslava Strouhala.
Následně prohlásil Předsednictvo RVIS na základě účasti nadpoloviční účasti členů
s právem hlasovat za usnášeníschopné.

2. Informace k průběhu jednání o auditních kontrolách JUDr.
Strouhala a Ing. Havlíčka s Ing. Miloslavem Kalou, prezidentem
Národního kontrolního úřadu.
Vzhledem k nepřítomnosti předsedy RVIS JUDr. Jaroslava Strouhala, tajemník
informoval Předsednictvo, že termín s prezidentem Národního kontrolního úřadu
prozatím nebyl potvrzen, schůzka je plánována.

3. Informace k projednávaným materiálům pracovní skupinou JŘBÚ
Místopředseda RVIS předal slovo Mgr. Lucii Novotné. Ta sdělila, že od posledního
zasedání Předsednictva RVIS, které se uskutečnilo 7. května 2015, proběhlo pouze jedno
setkání pracovní skupiny. První zakázka byla předložena Ministerstvem pro místní
rozvoj s názvem „Zajištění vývoje informačního systému DIS MMR pro rok 2015“
a druhá veřejná zakázka Ministerstvem financí „Nákup licencí k software produktům
IBM“. Zakázku Ministerstva pro místní rozvoj vzhledem k množícím se dotazům
PS JŘBU přesunula k projednání na program svého příštího zasedání. Zakázka
Ministerstva financí byla JŘBU doporučena. K této zakázce se vyjádřil pan Ing. Hejna,
který jí blíže specifikoval a vysvětlil podrobnosti. Zároveň navrhl tuto zakázku předložit
RVIS s tím, že doplnění formalit proběhne v průběhu dnešního dne, tj. 22. 5. 2015,
a hlasovat per rollam s termínem do večera. Pan Šetina navrhuje zakázku vzhledem
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časové tísni odhlasovat nyní s úkolem, že do pondělí bude doplněna požadovaná
rezervace prostředků.
Předsednictvo zahájilo hlasování o této zakázce. Výsledek hlasování: 3x ano, 1x zdržení,
odsouhlaseno s úkolem.
Následně představil pan Šetina zakázku Ministerstva zemědělství „Provoz eAGRI
a související aplikační infrastruktury – přechodné období“. Ing. Marčan se dotazoval
na stanovisko JŘBU. Pan Šetina podal informace, že zakázka JŘBU odsouhlasena
bez podmínek, konkrétní informace doplnil pan náměstek Mgr. Robert Baxa. Výsledek
hlasování předsednictva RVIS: 4x ano, jednohlasně odsouhlaseno.

4. Informace k implementaci informačního systému o státní službě
(ISoSS)
Tajemník Mgr. Bohdan Urban podal stručné informace k implementaci informačního
systému o státní službě (ISoSS), kdy je připraven vývojový centrální systém
(hardwareové a softwareové komponenty). V tomto měsíci bylo zahájeno testování
dokončených částí modulu SAP: Rejstřík státních zaměstnanců (RSZ), Portál
pro přihlašování na úřednickou zkoušku (PPÚZ), Evidence uskutečněných úřednických
zkoušek (EUÚZ). Postupuje se dle scénářů, zatím s několika málo denním zpoždění.
IS byl registrován v Registru práv a povinností. IS o ISVS kvůli přístupu ZR, je napojen
na testovací IS ZR. Je připravena první verze technického manuálu, pro potřeby úpravy
pro personální systémy jednotlivých ministerstev. Jedná se o pracovní verzi. Vzhledem
k tomu, že na konci předsednictva se bude plánovat mimořádné zasedání a testovací
fáze bude ukončena na konci května, budou na zmíněném mimořádném předsednictvu
podány podrobnější informace (podrobnější status report pro jednotlivé resorty jakým
způsobem je rozhraní připraveno).
Následovala diskuze a rozprava k ISoSS:
Byl položen dotaz: „Kdy bude k dispozici první pracovní verze dokumentace rozhraní,
jak se k ní dostat?“ Tajemník informoval, že pracovní verze je zatím neveřejná,
předběžný termín je konec května, kdy by mělo být ukončeno testování. Následně
Ing. Marčan upozornil na problém, že pak bude pouze jeden měsíc na seznámení
se personalistů s touto specifikací systému.
Rozvinula se diskuse ke komunikaci personalistů, kdy se dostávají spíše stížnosti
o chybějících informací. Vzápětí podána informace, že probíhají určité komunikace
na úrovni personalistů (zejména z útvaru p.Postráneckého – v Benešově), určité vstupy
na seznámení personalisté mají (jak mají vypadat vzorové šablony pracovních smluv
apod.) ale ne technické rozhraní. Dále byla také svolána schůzka na úrovni informatiků
a další je svolána na konec května. Zde by bylo vhodné, aby již druhá či třetí verze byla
již semifinální a všichni ji obdrželi. Intenzivně se jedná s dodavateli. Není jasno, jak
realizovat, bude to (bohužel) i o financích – jsou již krátké časové limity.
Bylo zdůrazněno, že čas je krátký, proto je lepší jednání zorganizovat třeba o dva dny
později, ale aby materiály byly k dispozici. Též je vhodné umožnit, aby na schůzi mohli
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přijít i zástupci personálních systémů. Zároveň byla navržena „horká linka“ – tzv.
konzultační.
Zazněl dotaz na stav se zafixováním interface, a zda je předpoklad ještě na nějaké
změny? Tajemník informoval, že více téma proberou na poradě vedení, a že k 1. 7. 2016
budou fungovat tři moduly, čtvrtá oblast systematizace bude funkční až ve třetím
kvartále.
RVIS doporučuje zřízení linky nebo portálu technické podpory dle toho co bude
jednodušší, rychlejší, vhodnější pro integraci interface do personálních systémů na dobu
cca 45 dnů, jako dočasné opatření.

5. Schválení nově doplněné strategie „Návrh opatření zvyšující
efektivnost elektronických služeb veřejné správy a podpůrných ICT
služeb“
Ve strategii „Návrh opatření zvyšující efektivnost elektronických služeb veřejné správy
a podpůrných ICT služeb“ byly Ing. Marčanem doplněny pouze formální záležitosti –
názvy „německé překlepy“ a datová centra, netýkali se změn věcných.
Dále Ing. Marčan upozornil, že by bylo vhodné doplnit vysvětlující informace k tabulce
provázanosti, jaká barva křížku co znamená. Pan Šetina navrhuje nastavit určité periody,
jestli se cíle ze strategie daří plnit nebo ne. Důvodem je obava, že každá strategie
je odsouzena předem k neúspěchu, když není kontrola, není vyhodnocování nejen
kvantitativní ale i kvalitativní.
Ing. Marčan konstatoval, že materiál zde putuje více než rok, bylo by vhodné návrhy
na opatření „napasovat“ na prioritní okruhy, především ty které nemají legislativní nebo
organizační opatření.
RVIS doporučuje „Návrh opatření zvyšující efektivnost elektronických služeb veřejné
správy a podpůrných ICT služeb“ předložit vládě a následně navrhne kontrolní
mechanismy a provázanost s ostatními strategickými cíli.
Hlasování: 4x ano, jednohlasně odsouhlaseno.

Návrh programu společného zasedání RVIS a RVVS
Tajemník stručně představil návrh programu na společnou Radu vlády RVIS a RVVS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prioritizace agend
Implementační plány / Projektové okruhy
Prioritizace činností RVIS
Optimalizační hypotézy
Výroční zpráva
eIDAS – zpráva o činnosti MV a nové aktivity
Informace o připravované novele právních předpisů
Různé
a. informace o novele UV č. 246,
b. informace o činnosti pracovních výborů,
c. anonymizace smluv,
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(až bude materiál schválen, bude rozeslán)
d. centrální nákupy,
e. jiné
Diskuse:
Bod 1) bez komentáře.
K bodu 2) se bude konat mimořádné předsednictvo.
Bod 3) bez komentáře.
K bodu 4) bude rozeslán materiál pro informaci na mimořádné předsednictvo
K bodu 5) byla představena pracovní verze výroční zprávy, komentáře, připomínky,
návrhy na struktury apod. budou zaslány do pátku 29. 5. do 12.00 hod. (technická
poznámka: na Radě bude předložena výroční zpráva do 30. 6., proto je nutné
na mimořádné předsednictvo před Radou RVIS odsouhlasit konsolidovanou výroční
zprávu a dodatek za období června jako přílohu).
Bod 6) eIDAS – níže uvedené informace k eIDAS poskytnuté Ing. Pifflem.
K bodu 7) bude rozeslán materiál.
K bodu 8) bez komentáře, mimo podbodu b) – předsedové výboru budou upozorněni
na poskytnutí informací o činnosti těchto výborů, též informace budou ve výroční zprávě
a podbod c) – po schválení bude materiál rozeslán.
Add Bod 6) eIDAS – zpráva o činnosti MV a nové aktivity
Ing. Robert Piffl podal podrobné informace a doporučil, aby se tento blok skutečně
prezentoval na společné RVIS a RVSR, neboť je třeba určité součinnosti od RVIS a je
podstatné, aby tuto problematiku slyšelo co nejvíce lidí.
eIDAS - jedná se o evropské nařízení, které je v současné době platné a dopadá nejen
na všechny tvůrce právních předpisů, ale i provozovatele jednotlivých informačních
systémů (mající v gesci tvorbu předpisů, nařízení) a požadovali provést sektorové
analýzy. Bohužel, odpověď byla obdržena jen od několika málo provozovatelů
(předpoklad změny politického vedení, např. Ministerstvo spravedlnosti neodpovědělo
vůbec). Nařízení však má velký dopad na tvorbu legislativy. Nyní jsou připraveny
informace na vládu, na všechny resorty jsou připravené konkrétní dopisy, a právě zde je
třeba součinnost, aby v každém resortu byla určena jedna osoba, která se tímto bude
zabývat.
Následně bylo představeno schéma, které bude zasláno jako materiál - nový podklad
na další zasedání předsednictva pro seznámení. Podstatné je, že bylo vytvořeno
6 pracovních podskupin (z Ministerstva vnitra a jiných resortů). Nařízení eIDAS zrušuje
k 1. 7. 2016 směrnici č.93/1999 Evropské komise (je to především i jejím cílem), která
tvořila napříč celou Evropou elektronické podpisy a věci s tím související, to se tímto
zrušilo. Např. po 1. 7. 2016 nebudou v právním řádu ČR ani EU existovat elektronické
značky. Velmi podstatné je, že celá ústřední správa musí vyřešit problém, když bude
úplné elektronické podání, a nebude vyžadován osobní kontakt účastníka (př. osobní
vyzvednutí formuláře), a přesto nějakou „chybou“, se účastník musí fyzicky dostat
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z bodu A do bodu B, tak se bude muset fyzicky odškodnit. Dále Ing. Piffl informoval,
že do 14 dnů se pošlou znovu dopisy na určené subjekty, kde je třeba poskytnou
spolupráci.
Následně se rozvinula diskuze o spolupráci ke sběru sektorových analýz. Vzešel dotaz,
zda se zmíněné „ruší a koná“ k 1. 7. 2016, Ing. Piffl informoval, že k 1. 7. 2016 je pouze
platnost, a že se nemůže odmítnout elektronický dokument, jinak vše bude realizováno
postupně. Nařízení vstoupila v platnost 17. září loňského roku. Avšak pokud nebude
připraven informační systém, nastane problém.
Pan Šetina uvedl příklad, kdy na Ministerstvu zemědělství zadali implementaci na zcela
nový informační systém k 1. 1. 2017. Avšak tato skutečnost by znamenala na půl roku
poměrně značné investice do stávajícího IS.
Ing. Piffl dále informoval, že 1. 7. 2016 nesmí být upřeny právní účinky elektronickému
dokumentu. Je zde i odpovědnost za škodu, pokud členský stát nebude schopen
zpracovat určité věci (např. někdo vyžaduje osobní účast při zakládání obchodní
společnosti jednatele či jiného statutárního orgánu, něco podepsat, ten musí např.
odletět – může požadovat náklady).
Jedná se zhruba o 29 dotčených subjektů. Pouze 4 odpověděli, že počítají se změnou
„nějakých“ právních předpisů z oblasti eIDAS, a do 30. 6. by měli sdělit harmonogram
právních úprav v souvislosti s eIDASem. Tato situace je opravdu kritická, kterou je třeba
řešit aktivněji. Na vnitru byly provedeny velmi hluboké analýzy. Další podstatný dopad
je na internetovou samoobsluhu, úplné elektronické podání, kdy není možné nutit
někoho, aby se osobně dostavil, opět určité následky.
Ing. Piffl též informoval, že se budou konat pracovní workshopy, aby byli nápomocni
řešit tuto situaci na základě vzniklých zkušeností.
Ing. Piffl dále sdělil, že schvalovací smyčky procházejí přes odbor hlavního architekta,
stejně tak i schvalování informačních systémů v rámci zákona č.365/2000 o ISVS,
a ve spolupráci se zmíněným odborem budou vyhodnocovat, zda nejdou proti smyslu
a budou dávat i negativní stanovisko. Toto je nezbytně nutné, neboť pak můžou vznikat
paradoxní situace. Následně proběhla diskuze k tématu. Tajemník dodal,
že pro evropské projekty je stanovisko OHA závazné. Ing. Marčan navrhl, že by bylo
vhodné, co nejdříve připravit metodický pokyn, co má být v hlavních zprávách
pro hlavního architekta. Ing. Piffl k tématu ještě sdělil, že i když MV nepřísluší, chce
eIDAS popostrčit směrem ke všem. Ing. Hejna položil dotaz, zda je tedy předpoklad,
že útvar hlavního architekta bude postupovat striktně, věcně, ne formalisticky.
Ing. Marčan doplnil dvě poznámky:
1) připravuje se specializované jednání vlády na problematiku IT, díky tomu, že se
spěchá, problematiky jdou na vládu, a tak nikdy program na speciální jednání
nevybudujeme, má to smysl? Všechny ubylo, že v IT je taková dynamika, že nelze čekat,
až se něco nashromáždí. Dává na zvážení, zda tlačit na vládu, aby materiály projednávala
průběžně a nečekala na specializovaná jednání;
2) k problematice eIDAS: na toto téma byl seminář i v parlamentu, kde Ing. Piffl
vystupoval. Jedno doporučení bylo, že především chybí i propagace. Zároveň bylo další
doporučení, zda by v rámci těchto 6 pracovních skupin, se jedna skupina zabývala PR
a edukací.
Ing. Piffl doplňuje, že vznikne určitá pracovní skupina s ohledem na eIDAS. Ing. Hejna
konstatoval, že toto téma již spadá do pracovní skupiny pro IT udržitelnost.
Byl vznesen požadavek na prezentovaný materiál. Ing. Piffl přislíbil, že materiál
poskytne. RVIS se shodlo, že potřebuje manažerské shrnutí, obsahující závazné souhrn věcí
způsobujících škodu.
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7. Různé
a) speciální jednání na ICT
Diskuze k tématu: Ing. Marčan informuje, že existuje jedno nebezpečí, a to nedostatek
materiálu, musí se čekat, až se materiál nahromadí. Ing. Baxa vznesl dotaz, že každý
resort má připravit souhrnnou zprávu o stavu resortu z pohledu efektivity využívání IT.
Co to znamená, dle jakých metrik efektivity, z finančního pohledu, z jakého modelu TCO,
vůči čemu porovnávat?
Ing. Hejna navrhuje tento bod přesunout do pracovní skupiny pro udržitelnost IT,
s definovaným programem porovnání ekonomických modelů pro určení efektivnosti,
rozpracování matrik pro porovnání koordinace a konsolidace – schůze brána jako
brainstorming, následně se stanoví metodiky a cíle, rozhodnou se pracovní podskupiny,
s ohledem na množství účastníků, aby se dosáhlo určitého koncensu.
Termín se stanovuje na čtvrtek 11.6. od 10:00 hod do 12:00 hod, na Ministerstvu financí,
Ing. Hejna místo upřesní.
Nominace budou Ing. Hejnovi poskytnuty ze Sekretariátu RVIS.
b) Návrh mimořádného zasedání k projektovým okruhům 1. 6. 2015 od 8: 30
hodin
Byl stanoven termín mimořádného předsednictva na úterý 2.6. od 10:30 hodin,
předpoklad cca 2,5 hodiny.
c) Schválení zápisů z Předsednictva Rady vlády pro informační společnost ze dne
17. 4. 2015 a případně ze dne 7. 5. 2015, odhlasování doporučení RVIS výzev
pro ŘO IROP
Připomínky k zápisu ze dne 17. 4. 2015 byly zapracovány. Zápis byl jednohlasně
odhlasován (4x ano). Zápis ze dne 7. 5. 2015 byl rozeslán k připomínkám, a v pondělí
dne 25.5.2015 bude odeslán k hlasování per rollam. Zároveň bylo odhlasováno
doporučení RVIS plynoucí z minulého předsednictva 7. 5. 2015 (3x ano).
d) Informace k materiálu SLA zpracovávaný panem Šetinou
Informace k materiálu SLA poskytne pan Šetina na příštím zasedání Předsednictva.
e) Ostatní
Dotaz od Mgr. Baxi v rámci komunikace o navyšování systemizovaných míst, k nákladům
na pracovní místo s Ministerstvem financí: „Jaký je průměrný plat IT manažerů ve státní
správě?“. Zařazení v tabulce IT pracovníka na úrovni projektového manažera
či vedoucího oddělení, který neodpovídá systematizovanému místu (má celorepublikový
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přesun), se odehrává na úrovni 11, 12 a 13 platové třídy, nebo zda ostatní mají
pracovníky na úrovni 15 tisíc korun. V komunikaci uvádí osobní náklady spojené
s pracovníkem (notebook, telefon, pojištění apod.) 61 tis. měsíčně, což není vysoká
částka, přesto nepochodili. Ing. Marčan konstatoval, že dle statistik IT pracovník v Praze
má průměrně 42 tis. Kč (běžný programátor). A ve státní správě má pracovat odborník!
Ministerstvo financí uvedlo, že i po odečtení příslušenství plat obsahuje dvou násobek
platu úředníka. V pondělí bude tento materiál projednávat vláda, a tímto tak půjde
na vládu s rozporem. Pan Šetina doplnil, že se jedná o širší diskuzi, a toto téma
se diskutuje i jinde. Ing. Hejna navrhl, aby se tento bod přesunul téže do pracovní
skupiny.

8. Závěr
Místopředseda RVIS prohlásil jednání za ukončené a připomněl mimořádné zasedání
Předsednictva na 2. 6. 2015 v 11:00 hod v kanceláři náměstka ministra vnitra pro řízení
sekce informačních a komunikačních technologií.
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