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I. PROGRAM JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
ICT UNIE

dne 26. března 2020 od 15.00 hodin,
v prostorách ICT UNIE, Na Florenci 2116/15, Praha 1

1. Zahájení, schválení programu jednání VH

2. Volba orgánů VH  (předseda VH, 2 členové mandátové komise, 2 ověřovatelé
zápisu, zapisovatel)

3. Schválení výroční zprávy o činnosti ICTU za rok 2019

4. Schválení zprávy Dozorčí rady ICTU za rok 2019

5. Schválení rámcového plánu práce a návrhu rozpočtu ICTU na rok 2020

6. Různé, diskuse, závěr
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II. ČLENSKÁ ZÁKLADNA ICT UNIE KE DNI 26. BŘEZNA 2020

Člen
1. Algotech a.s.
2. ALIS spol. s r.o.,
3. Asseco Central Europe, a.s.
4. Asseco Solutions, a.s.
5. Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
6. AUTOCONT a.s.
7. CGI IT Czech Republic s.r.o.
8. Cisco Systems (Czech Republic) s.r.o
9. CNS a.s.
10. Com-sys TRADE spol. s r.o.;
11. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
12. České Radiokomunikace a.s.
13. Československá obchodní banka, a.s.
14. DATRON a.s
15. DELL Computer, spol. s r.o.
16. DXC Technology Czech Republic s.r.o.
17. GEOREAL spol. s r.o.
18. GOPAS, a.s.
19. GORDIC spol. s r.o.
20. Havel & Partners s.r.o.
21. Huawei Technologies (Czech) s.r.o.
22. IBM Česká republika, spol. s r.o.
23. ICZ a.s.
24. IDC CEMA s.r.o.
25. IDG Czech Republic, a.s.
26. info.com s.r.o.
27. INSIDE s.r.o. (KPC-Group, s.r.o.)
28. KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o.
29. KOMIX s.r.o.
30. MICOS TELCOM spol. s r.o.
31. MICROSOFT s.r.o.
32. NESS Czech s.r.o
33. NEWPS.CZ s.r.o.
34. NEWPS MARKETING s.r.o.
35. O2 Czech Republic a.s.
36. Oracle Czech s.r.o.
37. Sdělovací technika, spol. s r.o.
38. SEFIRA spol. s r.o.
39. SITEL, spol. s r.o.
40. Software602 a.s.
41. SOITRON s.r.o.,
42. SYKORA DATA CENTER s.r.o.
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43. S&T CZ s.r.o
44. T-MAPY spol. s r.o.
45. T-Mobile Czech Republic a. s.
46. T-SOFT a.s.
47. TECHNISERV IT, spol. s r.o
48. TOTAL SERVICE a.s.
49 TRIADA, spol. s r.o.
50. TTC MARCONI s.r.o.
51. VERA spol. s r.o.
52. VITA software, s.r.o.
53. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
54. Vodafone Czech Republic a.s.
55. VUMS LEGEND, spol. s r.o.;
56. Zdeněk Zajíček, advokát

Změny v členské základně v období od 20. 3. 2019 do 26. 3. 2020:
Vstoupily společnosti:
ALIS spol. s r.o., Com-sys TRADE spol. s r.o.; Cisco Systems (Czech Republic) s.r.o; DATRON a.s.;
NESS Czech s.r.o.; SOITRON s.r.o., S&T CZ s.r.o.; TOTAL SERVICE a.s.; Zdeněk Zajíček, advokát

Vystoupily společnosti:
DataSpring s.r.o.; EDITEL CZ s.r.o.; Fujitsu Technology Solutions s.r.o.; PETERKA & PARTNERS
advokátní kancelář s.r.o; PROFiber Networking CZ s.r.o.; SAP ČR, spol. s.r.o.; SYSCOM SOFTWARE
spol. s r.o.
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III. VEDENÍ ICT UNIE V OBDOBÍ OD VH 20. 3. 2019 DO VH 26. 3. 2020

Představenstvo:

· Zajíček Zdeněk – předseda představenstva

· Hays Jana – místopředsedkyně představenstva
· Palata Vlastimil – AUTOCONT – místopředseda představenstva

· Koděra Miloš – O2 Czech Republic – člen představenstva
· Kučera Aleš – NEWPS marketing – člen představenstva
· Orgoník Martin – T-Mobile Czech Republic – člen představenstva
· Pejčoch Jaroslav – T-soft – člen představenstva
· Procházka Marcel – České radiokomunikace – člen představenstva
· Rutrle Tomáš – KOMIX – člen představenstva
· Stonavský Richard – Vodafone – člen představenstva
· Zemánek Roman – ICZ – člen představenstva

Prezident:

· Zajíček Zdeněk

Dozorčí rada:

· Renčín Tomáš - TRIADA – člen – předseda
· Korbel František – AK Havel & Partners
· Szathmári Ladislav - ČSOB

Řídící výbor pro elektronické komunikace (ŘVEK):

· Hays Jana – Česká telekomunikační infrastruktura - předsedkyně
· Koděra Miloš - O2 Czech Republic
· Orgoník Martin – T-Mobile Czech Republic
· Procházka Marcel - České Radiokomunikace
· Stonavský Richard – Vodafone

Řídící výbor pro informační společnost (ŘVIS):

· Palata Vlastimil – AUTOCONT – předseda
· Koudele Václav - MICROSOFT
· Kučera Aleš – NEWPS MARKETING
· Měkota Vladimír – VÍTKOVICE IT SOLUTIONS
· Pejčoch Jaroslav - T-SOFT
· Rutrle Tomáš – KOMIX
· Zemánek Roman – ICZ

Kancelář ICTU

· Ledvinka Robert – tajemník
· Štůlová Šárka – ředitelka kanceláře

Pro vedení odborných pracovních skupin a na spolupráci při tvorbě pozičních dokumentů a
eFeedbacku ICTU využívá služeb externistů:
Stádník David – eFeedback
Krupka Jaroslav – tajemník PS Kybernetická bezpečnost
Stiegler Petr – koordinátor projektu digitalizace stavebního řízení a územního plánování
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IV. ZPRÁVA O ČINNOSTI ICT UNIE ZA ROK 2019

HLAVNÍ AKTIVITY ICT UNIE

Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů

ICTU se v roce 2019 stala iniciátorem možná největší změny v digitalizaci veřejné správy za
posledních několik let. Po téměř dvouleté náročné odborné práci na přípravě a „lobbystickému“
úspěchu ICT Unie při projednání a schvalování návrhu zákona se podařilo to, čemu na začátku věřil
jen málokdo. Podařilo se tento přelomový zákon, zcela nově posilující práva občana na veřejné
digitální služby a jejich vymahatelnost, prosadit a schválit v průběhu necelého roku v obou komorách
Parlamentu a získat i podpis Prezidenta republiky. Navíc s neskutečně vysokou podporou napříč
politickým spektrem. Nestává se často, aby proti návrhu zákona nehlasoval v obou komorách
Parlamentu ani jediný z 282 zákonodárců. Stalo se a od 1. února 2020 je zákon č. 12/2020 Sb., o
právu na digitální služby a o změně některých zákonů účinný.
I když jsme v druhé části zákona, tedy změně vybraných platných zákonů museli přistoupit na některé
kompromisy, můžeme s velkou radostí konstatovat, že se nám podařilo prosadit vytvoření takových
podmínek a možností, které mohou Českou republiku po několika letech opět vrátit na přední příčky v
Evropě a opět se stát konkurenceschopnou, právě efektivním využitím potenciálu digitalizace. Byla to
skutečně nesmírně náročná práce, zejména proto, že takto zásadní změna neměla podporu úředníků
a úřadů. Ale nelze se divit, ani se na ně za to zlobit. Takto zásadní kulturní změna na ně dopadne
opravdu zcela zásadně.
A co tedy vlastně zákon přinesl. To lze rozdělit do dvou základních oblastí. První oblastí je definování
zcela nových práv občana. Mezi ty nejzásadnější lze uvézt:

· právo činit digitální úkony – toto právo umožní občanům v různých životních rolích při
komunikaci s veřejnou správou komunikovat digitálně a ve všech uznávaných formátech.
Veřejná správa již nebude moci odmítat digitální komunikaci a omezit ji bude moci jen
stanovením interaktivních formulářů (což občané jen přivítají);

· právo na sdílení jednou pořízených dat napříč veřejnou správou, ale i oprávněnými
soukromoprávními uživateli dat – občan bude chráněn před vynuceným opakovaným
poskytováním svých údajů (konečně budou obíhat data a ne občan)

· právo na notifikace – občan získal právo být kontinuálně informován o každé změně o něm
vedených údajů a také o každém jejich využití veřejnou správou (veřejná správa má trvalou
jistotu správnosti údajů)

· právo na zápis kontaktních údajů – kromě zákonem stanovené adresy trvalého bydliště nebo
datové schránky bude muset veřejná správa respektovat také moji volbu zasílat mi notifikace
na moji email adresu nebo prostřednictvím sms na mnou určené telefonní číslo

· právo na zapsání práva, povinnosti, nebo právní skutečnosti do Registru práv a povinností a
zrušení povinnosti takto zapsané údaje prokazovat veřejnými listinami či doklady – občan
získal právo se nechat do Registru práv a povinnosti zapsat všechna svá práva, povinnosti a
právní skutečnosti na základě konkrétní veřejné listiny či doklady, který danou skutečnost
osvědčuje. Zároveň již nebude mít povinnost takto zapsané údaje prokazovat právě
prostřednictvím veřejných listin a dokladů, ale naopak vzniká povinnost konkrétního úředníka
si danou právní skutečnost ověřit v propojeném datovém fondu. Občanům z jejich peněženek
či šanonů doma do roku 2025 zmizí většina veřejných listin, či dokladů. To jediné, co budeme
potřebovat, bude občanský průkaz.

· právo subjektu údajů dát souhlas se sdílením údajů o něm vedených v propojeném datovém
fondu dalším orgánům veřejné moci (kteří nedisponují zákonným titulem využívat tato data) a
soukromoprávním uživatelům údajů (dodavatelé energií, vody, plynu, pojišťovny, banky,
telefonní operátoři, atd.) – aby nemusel občan již vůbec obíhat úřady a další uživatele dat,
bude moci nově dát souhlas jakémukoliv veřejnoprávnímu i soukromoprávnímu uživateli
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k sdílení dat vedených o něm v propojeném datovém fondu. To znamená, že už nebudou
moci úředníci tvrdit, že k mým datům nemají zákonem stanovený přístup nebo že moje data
nemohou poskytnout mému dodavateli energie, plynu, vody, telefonnímu operátorovi,
pojišťovně, bance, atd. Subjekt údajů je ten kdo rozhoduje, jak a k jakým účelům se mohou
nad rámec zákona data o něm vedená v propojeném datovém fondu využít. Souhlas může být
trvalý nebo i časově omezený.

Jen z tohoto letmého popisu je zřejmé, že díky zákonu může a mělo by dojít k naprosto zásadní
změně ve vztahu mezi veřejnou správou a občanem.
Druhou oblastí je vytvoření podmínek pro další, doufejme již finální plošnou digitalizaci služeb veřejné
správy. Ta by měla proběhnout ve dvou krocích. Nejprve by do 1. února 2020 měl vzniknout Katalog
služeb, tedy přehled všech služeb (služeb poskytovaných veřejnou správou občanům z moci úřední a
úkonů činěných občanem vůči veřejné správě) bez rozdílu zda se jedná o službu poskytovanou
v rámci fyzické, listinné či digitální komunikace. Poprvé v historii tak vznikne na jednom místě
přístupný přehled o tom co je veřejná správa oprávněna vykonávat vůči občanovi, na jaké služby má
občan právo, tedy co mu musí veřejná správa poskytnout. U každé služby bude kromě jejího popisu
uvedeno i to v jaké formě je nyní poskytována, jak lze službu využít (včetně toho zda a jaký typ
formuláře, aplikace nebo ISVS je k ní stanoven) a také jaká odpovídající úroveň ověření identity je pro
danou službu správcem agendy stanovena).
Tento katalog pak bude základem pro čtyřletou etapu digitalizace. Služby a úkony, uvedené
v Katalogu služeb, u kterých bude při jeho vzniku stanovena forma nedigitální (fyzická, či listinná)
budou muset být do 1. března 2025 digitalizovány. Technické podmínky a harmonogram jak bude
digitalizace služeb probíhat, stanoví vláda svým nařízením do 1. března 2021.  Jen služby, které
budou v Katalogu služeb označeny v souladu se zákonem o právu na digitální služby a jako
nedigitalizované z důvodu jiné, zákonem stanovené ochrany veřejného zájmu státu (zejména služby
poskytované v rámci zajištění bezpečnosti a ochrany státu) nebude možné digitalizovat. U všech
ostatních zákon stanoví, že nebudou-li včas digitalizovány, má se za to, že digitálními jsou. Těmto
principům odpovídá i soudní vymahatelnost nově stanovených práv a odpovídající sankce.
Samozřejmě, že proces digitalizace v následujících 5 letech bude velmi náročný a složitý, a i proto
bude ICT Unie tuto fázi provedení zákona velmi pečlivě a odpovědně, a v případě potřeby i velmi
kriticky sledovat. Celý proces totiž, stejně jako tvůrci zákona z řad poslanců, vnímáme jako jedinou a
jedinečnou šanci jak zajistit konkurenceschopnost naši občanů, podnikatelů i samotné veřejné správy
na mezinárodních trzích. Na přípravě provedení zákona v praxi se ICTU velmi aktivně podílí.
Podrobnosti jsou uvedeny v Informaci o činnosti Pracovní skupiny Implementace ZoPDS.
To co však považujeme za možná stejně důležité jako prosazení samotných zákonů a co se možná
docení až za delší období, je to jak se nám podařilo ukotvit spolupráci s politiky, zejména s poslanci a
senátory. Samozřejmě, že jsme na začátku logicky chtěli nejprve pro naše snahy a myšlenky, jak
zlepšit stav digitalizace veřejné správy a dostupnost veřejných digitálních služeb, získat nejprve
představitele odpovědných ministerstev. Bohužel bez odezvy. Proto jsme se s naší aktivitou obrátili na
poslance Parlamentu ČR a ti možná, i pro mnohé z nás, zareagovali až neskutečně velmi pozitivně a
stali se vlastně reálnou hybnou silou celého procesu a to napříč sněmovnou. Uvědomujeme si, že
není ideální, aby zákony vznikaly takto, ale u některých témat, která přináší opravdu zásadní změny v
celém nastavení a procesech veřejné správy, to možná jinak opravdu nejde. Jak se říká, žádná ryba si
nevypustí vlastní rybník, ani si nikdo nebude zbytečně přidělávat práci. Proto zcela logicky a možná i
pochopitelně nelze očekávat, že by iniciátorem takových změn byli samotní úředníci. A každodenní
praxe je toho důkazem. I přes sebevětší snahu předsedy vlády a členů vlády samotných, se řada
témat posunuje kupředu jen opravdu velmi pomalu. Proto je úžasné, že se takových změn chopí
samotní politici, respektive zvolení poslanci a senátoři. Stejně pozitivní je i to, že taková podpora
vzniká napříč politickým spektrem a že si navíc přitom uvědomují, že jen ve spolupráci veřejného a
soukromého sektoru mohou nezbytná řešení nejen vzniknout, ale hlavně být funkční. Co je však tím
nejdůležitějším, je, že se středem společného zájmu a snažení konečně stávají občané a zlepšení
jejich podmínek pro každodenní život. On je to totiž život každého z nás.
Můžeme proto již teď s radostí konstatovat, že naše aktivita neskončila zákonem o právu na digitální
služby. Spolu s poslanci se nám podařilo připravit a již prosadit, či postupně prosazovat zásadní
změny i v dalších oblastech, jako je využití bankovní identity k ověření identity občanů při přístupu k
veřejným digitálním službám nebo v oblasti digitalizace stavebního řízení. ICTU získala nejen vysoké
renomé mezi poslanci a senátory, ale stala se také žádaným a respektovaným partnerem při řešení
různých témat v oblasti ICT a digitalizace. To vše by se samozřejmě nestalo bez aktivního přístupu a
práce většiny členů ICTU. A za to vám všem patří poděkování.
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ČINNOST Pracovních skupin ICTU

Pracovní skupina k Implementaci zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby

Stalo se, a zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, je platný a
od 1. února 2020 také účinný.
ICTU si však uvědomuje, že samotné přijetí zákona není konečným krokem, ale že se v relativně
krátkém období musí tento zákon naplnit a uvést v praktický život. I proto jsme již při tvorbě a
schvalování zákona slíbili poslancům, že s využitím dlouholetých zkušeností a znalostí členů ICT Unie
zpracujeme a státu nabídneme náš „návod“ jak má být správně zákon implementován v praxi.
Exekutiva totiž musí učinit nezbytné kroky nejen k tomu, aby byl zpracován Katalog služeb, ale také k
tomu, aby do roku 2025 byly všechny služby obsažené v Katalogu služeb digitalizované. Z tohoto
důvodu byla Představenstvem ICTU zřízena ad hoc pracovní skupina Implementace zákona č.
12/2020 Sb., jejímž úkolem je zpracování „Metodického doporučení optimálního provedení zákona“.
V rámci ICTU již proto velmi aktivně pracuje pracovní skupina, jejímž cílem je připravit metodická
doporučení a plán implementace zákona. Do činnosti v pracovní skupině se aktivně zapojilo 29
členských firem ICT Unie a činnost pracovní skupiny byla rozdělena do čtyř, tématicky zaměřených
podskupin:
• odstranění bariér, které dosud brání zavedení sdílených služeb a sdíleného užívání ICT
• vytvoření Katalogu služeb
• tvorbě digitálních služeb
• technickým úpravám propojeného datového fondu pro sdílené služby

První podskupina, jejíhož vedení se ujal Aleš Kučera (NEWPS) si dala za cíl identifikovat legislativní
bariéry, které dosud brání využívání sdílených služeb na všech čtyřech úrovních vícevrstvé
architektury eGovernmentu. Pracovní podskupina již identifikovala některé zcela zásadní právní
předpisy, které sdílení napříč kapitolami státního rozpočtu brání (např. zákon č 218/2000 Sb., zákon č.
219/2000 Sb., atd.). Jelikož se však jedná o velmi komplikovanou problematiku, zahájila již ICT Unie
spolupráci s některými ústředními správními úřady, které otázka právního ukotvení sdílených služeb v
praxi trápí (zejména MF ČR, NKÚ). Snahou ICT Unie však samozřejmě nemůže být navržení
legislativních změn, včetně tvorby příslušných novel zákonů, ale pouze jejich identifikace. Samotné
vytvoření legislativního rámce pro sdílené služby musí být na odpovědných ministerstvech.
Druhá podskupina vedená Kamilem Friebem (O2 Czech Republic) má za cíl vytvořit minimálně jednu
vzorovou sdílenou digitální službu s dopady do více agend tak, aby byla prokázána funkčnost a
proveditelnost konceptu sdílených služeb definovaný zákonem o právu na digitální služby. Jako první
vzorová služba byla vybrána životní událost doložení potvrzení o studiu dítěte. Prokázání právní
skutečnosti „dítě je studentem“, je vyžadováno minimálně ve 14 životních událostech ve 12 agendách.
Cílem podskupiny je provedení digitalizace celé životní události reflektující konstrukci práv
definovaných zákonem o právu na digitální služby, tedy provedení systémové změny od prokazování
právní skutečnosti veřejnou listinou občanem k ověřování právní skutečnosti v propojeném datovém
fondu oprávněným úředníkem, bez nutnosti existence veřejné listiny.
Třetí podskupina připravuje pod vedením Radka Balouna (Asseco Central Europe) metodické
doporučení pro tvorbu Katalogu služeb, který musí být vyhotoven do 1. února 2021. Při své činnosti
vychází nejen z platné legislativy, ale zejména z dokonalé praktické znalosti procesu ohlašování
agend a znalosti technických možností AIS Působnostního Registru práv a povinností. Naši odborníci
disponují tak vysokou odbornou erudicí, že budou schopni celý proces aktualizace ohlášení agend a
zejména jeho doplnění o všechny digitální služby, tedy úkony činěné z moci úřední, velmi
transparentně a pochopitelně uživatelsky i technologicky popsat s maximálním a efektivním využitím
všech technologických i procesních možností AIS. Metodické doporučení bude aplikovatelné shodně
pro všechny ohlašovatele agend a umožní zvýšit efektivitu nejen samotného procesu ohlášení agend,
ale také zahájení procesu využití získaných dat pro efektivní řízení celé veřejné správy., včetně
moderního řízení veřejných výdajů vynakládaných na činnost veřejné správy.
Poslední podskupina vedená Romanem Zemánkem (ICZ) má za cíl zpracovat podrobné technické i
procesní doporučení k provedení nezbytných technologických úprav na úrovni jak centrálních
systémů, tak i jednotlivých agendových informačních systémů, tak aby byl komplex propojeného
datového fondu schopen postupně od 1. února 2021 umožnit postupnou digitalizaci služeb
obsažených v Katalogu služeb, tedy zabezpečit služby, umožňující naplnění práv definovaných
zákonem, zejména:
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• práva na sdílení jednou pořízených dat napříč veřejnou správou, ale i oprávněnými
soukromoprávními uživateli dat;

• práva na zápis kontaktních údajů;
• práva na zapsání práva, povinnosti, nebo právní skutečnosti do Registru práv a povinností a

zrušení povinnosti takto zapsané údaje prokazovat veřejnými listinami či doklady
• práva subjektu údajů na dání souhlasu se sdílením údajů o něm vedených v propojeném

datovém fondu dalším orgánům veřejné moci (kteří nedisponují zákonným titulem využívat tato
data) a soukromoprávním uživatelům údajů (dodavatelé energií, vody, plynu, pojišťovny, banky,
telefonní operátoři, atd.)

Součást doporučení bude výčet a popis nezbytných technických opatření jak na úrovni centrálních
ISVS, tak i na úrovni agendových ISVS, včetně odhadu časových, personálních i finančních nákladů,
viz Důvodová zpráva k zákonu a Zpráva o hodnocení dopadů regulace k zákonu). Nedílnou součástí
doporučení bude i popis vzorových případů digitalizace vybraných agend tak, aby správci agend měli
k dispozici standardizovaný popis jednotlivých kroků, nezbytných v rámci procesu digitalizace každé
agendy tak, aby nedocházelo k fixaci chybně nastavených stávajících procesů, ale také aby byla
digitalizace prováděna s maximálním a efektivním využitím sdílených služeb na všech vrstvách
čtyřvrstvé architektury eGovernmentu.

Činnost podskupin je vzájemně koordinována na úrovni vedoucích a i na úrovni celé pracovní skupiny.
Výstupy z činnosti podskupin budou následně zpracovány do jednoho uceleného dokumentu, který se
však dále bude lišit co do podrobnosti (zejména v rozsahu příloh) i zaměření tak, aby byl vhodně
zacílen na konkrétní cílovou skupinu adresátů a aby byl vždy pro danou cílovou skupinu maximálně
prakticky využitelný. Bude tedy zpracována verze pro politickou reprezentaci, zejména pro odpovědné
ministry, či náměstky, ale i pro poslance. Dále bude zpracována více procesně zaměřená verze
doporučení určená pro správce a ohlašovatele agend a také primárně technická verze adresovaná
správcům informačních systémů veřejné správy. Cílem doporučení musí být představení optimálního,
ale zároveň standardizovaného přístupu všech odpovědných jak pro etapu přípravy Katalogu služeb,
tak i pro následnou čtyřletou etapu postupné digitalizace služeb veřejné správy.

Podle harmonogramu činnosti pracovní skupiny očekáváme předložení finální verze Metodického
doporučení do konce března 2020. Dále bude samozřejmě záležet na ochotě i připravenosti vlády
námi zpracované doporučení využít a také na tlaku politické reprezentace i veřejnosti na úspěšné
provedení zákona.

Zpracoval Robert Ledvinka, tajemník ICT UNIE
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Zpráva o činnosti Pracovní skupiny pro kybernetickou bezpečnost

Hlavním úkolem PS kybernetická bezpečnost je zajištění podrobných analýz dopadů novelizace
zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti ve vazbě na změny zákona č.289/2005 Sb., o
vojenském zpravodajství. Odborníci zapojení do činnosti pracovní skupiny provádí podrobné analýzy
dopadů jednotlivých navrhovaných změn a připravují k těmto návrhům poziční dokumenty ICTU.
Zároveň se po dohodě s prezidentem ICTU účastní veřejných diskuzí k dané problematice a provádějí
osvětu dotčených cílových skupin směrem k doporučením obsaženým v pozičních dokumentech
ICTU.

Stanovisko ICT UNIE:

ICT UNIE rozšířená o partnery odmítá podobu novely ZoVZ předloženou Ministerstvem obrany vládě
7. 1. 2020. Námi navrhované technické řešení kybernetické obrany státu bude ze strany ICT UNIE
rozšířené o partnery navrženo až v rámci širší debaty se složkami státní správy. Aktuálně totiž není
zřejmé, jaký problém novela ZoVZ řeší. ICT UNIE spolu s partnery usiluje o sestavení expertní
skupiny, která navrhne technické řešení kybernetické obrany státu na základě jasně definovaných
požadavků. Pro tyto účely vytvořila ICT UNIE plakát shrnující výhrady a naše návrhy ke kybernetické
obraně státu. Základní a podle našeho názoru dosud zcela nevypořádané požadavky pracovní
skupiny Kybernetická bezpečnost při ICT UNII jsou:

· Zajištění důvěrnosti komunikace
· Garance pasivních prvků
· Zbavení odpovědnosti za škodu třetím stranám (případně provozovateli v souvislosti s

provozem zařízení)
· Stanovení povinnosti uzavřít smlouvu
· Provoz a zřízení budou na náklady žadatele
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Zpráva o činnosti PS Cloud computing

Stav přípravy spuštění eGovernment cloudu
Práce na projektu spouštění eGovernment cloudu bohužel tvá již tři roky. Délka projektu je dána
velkou neznalostí veřejné správy možností využití cloud computingu, přirozenou mentální resistencí
veřejné správy vůči novým způsobům práce a rovněž i neujasněnou a v čase se měnící strategií státu.
V roce 2019 byly hlavní „brzdou“ nedostatek personálních zdrojů Ministerstva vnitra na přípravu DNS
pro komerční část eGC a dále především velké názorové „skoky“ vnitra při kodifikaci eGovernment
cloudu do legislativy.
Projekt eGovernment cloud je nadále drivován především ředitelem M. Tůmou v rámci Ministerstva
vnitra. Rizikem projektu je jeho neoficiální avizovaný odchod z jeho pozice s nejasností, kdo bude
pokračovatelem a jak se bude k problematice cloudových služeb pozicovat. Aktuálně lze konstatovat,
že Ministerstvo vnitra vnímá práci ICT Unie velmi pozitivně a jako zásadní pro realizaci projektu
eGovernment cloud. Výstupy pracovní skupiny cloud computing jsou převažujícím zdrojem dokumentů
a výstupů celého projektu. Velmi zásadní je práce poradce náměstka Strouhala pro eGC prof. Voříška,
která s naší pracovní skupinou velmi intenzivně spolupracuje.

Komerční část EGC
Pro komerční část eGC je připraveno k vypsání DNS pro realizaci a vznik elektronického tržiště
cloudových služeb. V Q1 2019 byl výstupem pracovní skupiny návrh katalogu IaaS služeb pro toto
DNS (příloha 1 a 2). Vypsání DNS pro část IaaS a PaaS je prioritou MVČR č.1 a avizovaným
termínem vypsání červen, dále září, pak prosinec 2019 a aktuálně stále čekáme na vypsání. Důvodem
zdržení jsou pravděpodobně výše uvedené důvody. Pro část SaaS je rovněž za ICT Unii vytvořen
návrh katalogu (Příloha č.3 a 4). Práce podskupiny ICT Unie pro SaaS byla zatím pozastavena do
doby, než bude vypsáno DNS na IaaS a PaaS a MVČR se bude schopno věnovat přípravě na vypsání
DNS na SaaS.

Státní část EGC
Na státní části eGC pracovní skupina aktuálně aktivně nepracuje. Důvodem je nejasnost uvnitř
veřejné správy na institucionálním zajištění – kdo bude tuto část provozovat a za jakých legislativních
podmínek. Pracovní skupina monitoruje dodržení základních principů jako je např. nekonkurence
státní a komerční části eGC, případně že za spotřebovávání zdrojů státní části eGC jednotlivá OVM
vždy platí (např. i rozpočtovým opatřením)

Legislativní zakotvení eGC
V posledních měsících velmi dynamická část pracovní skupiny. Drivuje ji především prezident ICT
Unie a práce skupiny je s ním v tomto těsně koordinována. Aktuálně řešíme především problematické
body v návrhu, viz příloha č. 5 a 6. Legislativní zakotvení eGC je taženo i činnostmi kolem Zákona o
právu na digitální službu.

Práce skupiny

Hlavní tým
Pracovní skupiny se setkává cca. 1 x za 14 dní, většinou elektronicky prostřednictvím Teams
Hospodářské komory. Počet aktivně pracujících členů je cca 20, celkový počet členů je zhruba 40 a
neustále se mění. Díky práci této skupiny došlo v posledních dvou letech k přílivu a recruitmentu
nových členů ICT Unie – přesné údaje poskytne kancelář ICT unie.

Podskupiny členové boardu eGC Ministerstva vnitra
Členové Pavel Hrdlička – IBM Zdeněk Jiříček – Microsoft a Dušan Kučera – AssecoCE. Zastupují ICT
Unii na jednání boardu celého projektu a jsou prostředníkem mezi prací skupiny a Ministerstvem
vnitra. Board se schází cca. 1x za měsíc.

Podskupina pro legislativu
Členové Pavel Šubrt – Oracle, Hynek Vácha – T-mobile, Pavel Hrdlička – IBM Zdeněk Jiříček –
Microsoft a Dušan Kučera – AssecoCE, Václav Koudele – Microsoft, Zdeněk Zajíček. Tým pracuje na
návrzích legislativy a jedná s dotčenými subjekty (vnitro, NUKIB, poslanci)
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Podksupina pro zvyšování znalostí VS
Členové Pavel Hrdlička – IBM, Dušan Kučera – AssecoCE, Jakub Dzurik – Vodafone, Václav Koudele
– Microsoft. Tým pracuje na serii prezentací pro Board eGC, které na konkrétních příkladech představí
základní principy a možnosti využití Cloud Computingu.

Další očekávané kroky
· Vypsání DNS na IaaS a PaaS KeGC – čekáme na Ministerstvo vnitra
· Dokončení návrhu SaaS katalogu pro KeGC – odhad konec března
· Dokončení legislativního zakotvení eGC – v rámci DEPO

Zpracoval Václav Koudele, vedoucí pracovní skupiny
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Pracovní skupina Digitalizace stavebního řízení

ICT Unie se začala podílet na digitalizaci stavebního řízení (DSŘ) již
v druhé polovině roce 2018, kdy pro MMR zpracovala materiál
s názvem „Oponentura Studie proveditelnosti – Příprava digitalizace
územních, stavebních a dalších vybraných řízení a postupů podle
stavebního zákona“.  V roce 2019 spolupráce s MMR pokračovala a
její experti se aktivně podíleli na rozpracování konceptu, navrženého
v uvedené oponentuře.  Prezident ICT Unie se v létě 2019 stal členem
nově zřízeného Pracovního výboru pro digitalizaci stavebního řízení
Rady vlády pro informační společnost a následně i předsedou pracovní
skupin pro legislativu. Na půdě ICT Unie se zároveň začal rodit
koncept technického řešení, její členové se aktivně podíleli na práci
pracovní skupiny pro architekturu. Práce vyvrcholily přípravou
komplexního pozměňovacího návrhu k novele zákona o zeměměřictví,
kterým se novelizuje stavební zákon a který tvoří základní legislativní rámec pro DSŘ.  Tento materiál,
který předložila skupina poslanců pod vedením Martina Kupky, byl Poslaneckou sněmovnou PČR
schválen 4. 12. 2019 a Senátem odsouhlasen 29. 1. 2020. Účinnost zákona byla stanovena na 1. 7.
2023.
Na přípravě DSŘ se bude ICTU podílet i v letošním roce, a to zejména v oblastech přípravy podkladů
pro prováděcí předpisy a přípravy podrobnějších technických specifikací.

Zpracoval Petr Stiegler, koordinátor projektu DSŘ
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V. PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019

NÁKLADY
Položka - náklady  Plán 2019 Skutečnost 2019

1. Nájem kanceláří, pojištění a služby              400 000,00 Kč 400 000,00 Kč
2. Interní personální náklady           1 600 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč *
3. Účetnictví, daňové poradenství              180 000,00 Kč 180 000,00 Kč
4. Kancelářské potřeby, HW, SW              150 000,00 Kč 130 000,00 Kč
5. Cestovné, přeprava, doprava a ubytování               100 000,00 Kč 110 000,00 Kč
 INTERNÍ NÁKLADY           2 430 000,00 Kč 4 020 000,00 Kč

6. Externí personální náklady           1 600 000,00 Kč 880 000,00 Kč
7. Externí právní služby 200 000,00 Kč
8. PR aktivity: info materiály, TK, TZ, inzerce              900 000,00 Kč 700 000,00 Kč
9. Akce pro členy              700 000,00 Kč 700 000,00 Kč
10. Partnerství na akcích třetích stran               50 000,00 Kč 60 000,00 Kč
11. Členství ve svazech, organizacích              340 000,00 Kč 390 000,00 Kč
EXTERNÍ NÁKLADY           3 590 000,00 Kč 2 930 000,00 Kč

 NÁKLADY CELKEM           6 020 000,00 Kč 6 950 000,00 Kč

VÝNOSY
 Plán 2019 Skutečnost 2019

  Členské příspěvky              705 000,00 Kč 795 000,00 Kč
  Poplatky za služby           4 588 800,00 Kč  5 315 000,00 Kč
  Propagace, extra služby, projekty              340 000,00 Kč  1 100 000,00 Kč
CELKEM           5 633 800,00 Kč 7 210 000,00 Kč

*změna metodiky výpočtu, nyní veškeré
náklady na pracovníky, které považujeme za
interní
(prezident, tajemník, řed. kanc., editor)
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VI. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY K HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019

Stanovisko k hospodaření ICTU v roce 2019:
Dozorčí rada pro prostudování předložených dokladů a účetních výkazů konstatuje, že
hospodaření v roce 2019 bylo realizováno dle plánu 2019.

Závěr:
Dozorčí rada konstatovala, že všechny příjmy a výdaje finančních prostředků, které byly
kontrolovány, souhlasí s řádně vedenou účetní evidencí a jsou v souladu s platným zákonem
o účetnictví a souvisejícími předpisy.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit hospodářský výsledek ICTU za rok
2019 po zdanění vy výši 267 463 Kč, z toho ztrátu v hlavní nevýdělečné činnosti ve výši
– 101 841 Kč, zisk ve výši 369 304 Kč ve výdělečné činnosti.

Vzhledem k tomu, že ICT UNIE v roce 2016 i roce 2017 skončila ve ztrátě
(v r. 2016 - 600 182 Kč; v roce 2017 - 334 587, 34 Kč),
doporučuje dozorčí rada uplatnit ztráty z obou předchozích let.

Daňové přiznání podává ICT UNIE ke dni 31. 3. 2020 a daň z příjmu je odváděna ze zisku
z výdělečné činnosti.
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VII. NÁVRH PLÁNU AKTIVIT PRO ROK 2020

Klíčová témata pro rok 2020:

1. PRÁVO OBČANA NA DIGITÁLNÍ SLUŽBY
2. Digitální technická mapa
3.        eGovernment Cloud

LEDEN

1. Definice cílů Pracovních skupin a klíčových aktivit pro rok 2020
2. Tematické pracovní setkání se zástupci asociací – nastavení spolupráce

Pravidelné zasedání Pracovních skupin

ÚNOR

1. Tematické pracovní setkání se zástupci SPČR, HK, jež jsou zodpovědní za oblast ICT –
nastavení spolupráce

2. 1. klubový večer na téma Priority ICT UNIE pro rok 2020 – 12. 2.

Pravidelné zasedání Pracovních skupin

BŘEZEN

1. Valná hromada – 26. 3.
2. eOsobnost roku – ICTU partner – 18. 3.

Pravidelné zasedání Pracovních skupin

DUBEN

1. ISSS 2020
2. Společenský večer ICTU – 19. 4.

Pravidelné zasedání Pracovních skupin

KVĚTEN

1. 2. klubový večer
2. Golfový turnaj – 14. 5. 2020

Pravidelné zasedání Pracovních skupin

ČERVEN/ ČERVENEC/SRPEN

1. Setkání u příležitosti 10. výročí založení ICT UNIE
2. Golfové turnaje – 11. 6., 9. 7., 13. 8.
3. 3. klubový večer

Pravidelné zasedání Pracovních skupin
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ZÁŘÍ

1. Výjezdní zasedání členů ICTU – 17. 9.
2. Golfový turnaj ICTU – 18. 9.
3. Konference eGOVERNMENT 2020 (info.com, Mikulov) – ICTU partner

Pravidelné zasedání Pracovních skupin

ŘÍJEN

1. 4. klubový večer
2. Strojírenský veletrh Brno – Svaz průmyslu – Sněm za účasti zástupců ICTU

Pravidelné zasedání Pracovních skupin

LISTOPAD

1. Tematické pracovní setkání – definice klíčových aktivit pro rok 2020

Pravidelné zasedání Pracovních skupin

PROSINEC

1. Předvánoční společenské setkání členů a přátel ICTU

Pravidelné zasedání Pracovních skupin
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VIII. NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2020

Položka - náklady Skutečnost 2019 Plán 2020
1. Nájem kanceláří, pojištění a služby 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč
2. Interní personální náklady 3 200 000,00 Kč 3 700 000,00 Kč
3. Účetnictví, daňové poradenství 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč
4. Kancelářské potřeby, HW, SW 130 000,00 Kč 200 000,00 Kč
5. Cestovné, přeprava, doprava a ubytování 110 000,00 Kč 120 000,00 Kč

4 020 000,00 Kč 4 600 000,00 Kč

6. Externí personální náklady 880 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč
7. Externí právní služby 200 000,00 Kč 600 000,00 Kč
8. PR aktivity: info materiály, TK, TZ, inzerce 700 000,00 Kč 800 000,00 Kč
9. Akce pro členy 700 000,00 Kč 900 000,00 Kč
10. Partnerství na akcích třetích stran 60 000,00 Kč 100 000,00 Kč
11. Členství ve svazech, organizacích 390 000,00 Kč 390 000,00 Kč

2 930 000,00 Kč 3 790 000,00 Kč

6 950 000,00 Kč 8 390 000,00 Kč

Skutečnost 2019 Plán 2020
Členské příspěvky 795 000,00 Kč 780 000,00 Kč
Poplatky za služby 5 315 000,00 Kč 7 200 000,00 Kč
Propagace, extra služby, projekty 1 100 000,00 Kč 430 000,00 Kč

7 210 000,00 Kč 8 410 000,00 Kč

NÁKLADY
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