
                                                                       

 

Zápis  

z 6. zasedání Pracovního výboru pro Národní koordinaci rozvoje sítí 

nové generace 

28. června 2017, 9 – 12 hodin, z. m. č. 912 budovy MV, nám. Hrdinů 1634/3, Praha 

Pořadové číslo jednání: 6 

Termín jednání: 28. června 2017, 9-12  hodin 

Místo jednání: z. m. č. 912 budovy MV, nám. Hrdinů 1634, Praha  

Jednání řídil: Alan Ilczyszyn 

Počet členů/hlasů: 12 

Seznam členů: 

 Za Jméno Účast 

1. MV JUDr. Jaroslav Strouhal  

2. MV Ing. Petr Kuchař X 

3. MPO Ing. Vladimír Bártl, MBA  

4. MPO JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.  

5. MMR JUDr. Olga Letáčková  

6. MMR JUDr. Jan Blecha  

7. ČTÚ Ing. Mark Ebert X 

8. NBÚ Ing. Jaroslav Šmíd  

9. MF Ing. Miroslav Hejna  

10. ÚV Ing. Tomáš Prouza, MBA   

11. SMO ČR Ing. Dan Jiránek  

12. SMS ČR Jan Kopelent X 

13. AK ČR Ing. Petr Pavlinec  

Seznam trvalých náhradníků: 

 Za Jméno Účast 

1. NAKIT Alan Ilczyszyn X 

2. MV Mgr. Tomáš Kroupa  

3. MPO 
Ing. Tomáš Šťastný 
 

 

4. MPO Ing. Mgr. Luděk Schneider X 

5. MMR Ing. David Škorňa  

6. MMR 
Ing. Marcela Pavlová 
 

X 

8. MF Ing. Jan Kalach  

9. MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA  



  

 2/4 

10. ÚV Mgr. Ondřej Malý  

11. SMO Mgr. Miroslava Sobková  

12. ČTÚ Ing. Hana Hankiewiczová  

13. SMS Bc. Ondřej Štach  

14. AK ČR Jan Pejchal X 

15. ÚV Mgr. Jana Adamcová  

Seznam aktuálně pověřených náhradníků 

 Za Jméno Účast 

1. MF Viktor Janáček X 

2. MMR Ing. Dagmar Vránová X 

3. AK ČR Klára Jiráková  

4. MPO Vladimír Petržílka X 

Seznam hostů: 

 Za Jméno Účast 

1. NAKIT Mgr. Miroslav Daněk X 

2. NAKIT Mgr. Radek Lintymer X 

Program jednání: 

1. Úvod  

2. Seznámení se situací ohledně pracovních skupin 

3. Diskuze  

4. Závěr 

Projednáno: 

Bod/ 
osoba 

Popis 

1. Úvod  

Alan 
Ilczyszyn 

NAKIT 

- Zahajuje jednání přivítáním přítomných členů Pracovního výboru (dále jen 
„PV“) a jejich zástupců a zástupců pracovních skupin, představením programu 
a stručnou rekapitulací a připomenutím hlavních cílů PV.  

- Informuje, že podkladem pro toto jednání je 4. Zpráva z jednání pracovních 
skupin PV RVIS za období 1. pololetí roku 2017. 

- Komentuje, že ne ve všech skupinách jsou aktivní všichni členové. A žádá o 
nominaci zástupců jak do pracovních skupin, tak do PV. 

- Dále vyzývá členy PV k diskusi k fungování pracovních skupin a obecně k fungo-
vání PV po 1,5 roce existence. 

Mgr. Daněk 
NAKIT 

- Doplňuje úvod pana Ilczyszyna informací ohledně organizačních záležitostí, a to 
zejména o změně členů PV za Úřad vlády a MPO a dále o změnách na úrovni 
předsednictví pracovních skupin. 

- A sděluje informaci ohledně Pracovní skupiny pro prostorové informace, která 
se stává samostatným Pracovním výborem, tudíž už nebude spadat pod náš PV. 

2. Seznámení se situací ohledně pracovních skupin 
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Bod/ 
osoba 

Popis 

Mgr. Lin-
tymer NA-

KIT 

- Představil se jako nový tajemník pracovních skupin a seznámil PV s organizač-
ními záležitostmi týkajícími se pracovních skupin, jako je sjednocení přístupo-
vých práv členů a jejich zástupců na sdílené úložiště, očekávání větší propoje-
nosti pracovních skupin apod. 

- Dále poznamenal, že zástupci Národního bezpečnostního úřadu a Ministerstva 
financí se neúčastní jednání pracovních skupin, a pochválil zástupce MMR za 
aktivní účast na jednáních pracovních skupin. 

- Upozornil, že ne všechny členské instituce jsou přítomny na každém jednání, 
což se promítá do výstupů pracovních skupin a identifikace dalších podnětů 
k diskusi. 

Mgr. Miro-
slav Daněk 

NAKIT  

- Rekapituluje stav plnění úkolů z posledního jednání PV s tím, že nedořešena 
zůstala otázka předsednictví Pracovní skupiny Mapování po rezignaci ČTÚ a 
Pracovní skupiny Financování. Ostatní úkoly, které si PV stanovil na posledním 
jednání v prosinci 2016, se podařilo splnit. 

- Na závěr promítá prezentaci s podrobným popisem činností pracovních skupin, 
ke které žádá zástupce pracovních skupin a tajemníka o krátké doplnění. 

3. Diskuze 

Alan 
Ilczyszyn 
NAKIT 

- Vznesl dotaz do diskuze „zdali se na PV zabývat do budoucna komunikační in-
frastrukturou veřejné správy?“ 

Jan Pejchal 
AK ČR 

strategie rozvoje veřejné správy je již definována OHA, je vytvořeno ITS NGN, je reali-
zováno CMS2, jsou instalovány Krajské konektory ve všech krajích, některé kraje doru-
čují službu až do ORP obci 

 Vzniká diskuze na toto téma mezi panem Kopelentem, panem Pejchalem a panem 
Ilczyszynem 

Ing. Petr 
Kuchař MV 

- Je potřeba koncept komunikačního prostředí veřejné správy rozšířit z krajů do 
obcí. 

Alan 
Ilszyszyn 
NAKIT 

- Souhlasí s Ing. Kuchařem, a žádá o vymyšlení nějaké strategie, jakou by se po-
stupovalo. 

Ing. Dag-
mar Vráno-
vá MMR 

- Uvedla, že existuje přes 100 výborů, které pracovníci MMR musejí navštěvovat, 
často se věci, které se řeší na jednotlivých výborech, prolínají. Zároveň upozor-
nila na absenci některých klíčových resortů na platformách. 

Jan Kope-
lent SMS 

- Komunikace občana a veřejné správy je stále velmi složitá, ačkoliv už je někde 
možné potřebné věci vyřizovat po internetu, jinde tato možnost není a občan 
je tedy nucen na úřad stejně dorazit. 

Vladimír 
Petržílka 
MPO 

- Vysvětluje rozdíl mezi veřejnou sítí a neveřejnou sítí. 

Jan Pejchal 
AK ČR 

Tedy je definice/strategie fungování, doplňme pomoc pro ty kraje a obce, které jedou v 
jiném modu a nemají napojení na krajskou síť … Definujme ať napojení je všude jed-
notné a strategie bude naplněna. Hlavní architekt eGovernmentu nechť publikujte, 
vysvětlujte potřeby této strategie. Hlavni architekt eGovernmentu je na této schůzce 
přítomen. Tento koncept je již vybudován, souhlasí s tím v tomto pokračovat a dotáh-
nout jej do všech krajů. Polovina krajů má regionální infrastrukturu vybudovánu, polo-
vina krajů nikoliv, pojďme tuto Strategii posouvat dále, aby měli shodné řešení všechny 
kraje a ORP k dosažení služeb. 

Luděk 
Schneider 

- WiFi je na posledním místě v tom, co se týká propojení občana s veřejnou sprá-
vou. 
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Bod/ 
osoba 

Popis 

SMS ČR 

Alan 
Ilczyszyn 
NAKIT 

- Shrnuje diskusi, zkusíme udělat nějaký rámec aktivit na toto téma v pracovní 
skupině Strategické cíle. Vybízí k iniciaci workshopu v září s účastí zástupců Mi-
nisterstva financí a Ministerstva spravedlnosti, kde budou konzultovány vstupy, 
co již existuje, jaká je potřeba, jak dosáhnout větší synergie (veřejné - neveřej-
né sítě), tj. identifikovat celý obraz a navrhnout společný výhled. 

Mgr. Miro-
slav Daněk 
NAKIT 

- Dáváme si také za cíl lépe obsadit pracovní skupinu Strategické cíle, aby se do 
ní dostali lidé, kteří tam patří. 

Alan 
Ilczyszyn 
NAKIT 

- Dotaz na MPO - neplánujete redefinici cílů NPRSNG? 

Mgr. Luděk 
Schneider 

MPO 

- Ano, plánujeme. Odkazuje se na německé plány směřující k iniciaci vytvoření 
digitální infrastruktury gigabitové společnosti. 

Jan Kope-
lent SMS 

- Odprezentoval svoje připomínky k systému hodnocení 1. výzvy programu pod-
pory Vysokorychlostní internet v prioritní ose 4 Operačního programu Podni-
kání a inovace (OP PIK) – na základě osobních zkušeností a na příkladu projektu 
v intervenční oblasti Nové Město nad Metují, kde je pokrytí velmi roztříštěné, 
považuje bodový systém za nesmyslně a nelogicky nastavený, nelze vyhovět 
podmínkám programu a připravit projekt tak, aby dosáhl potřebných 60 bodů 
ze 100 a zároveň bylo dosaženo požadovaného zvýšení dostupnosti v celé in-
tervenční oblasti. Kvantitativní ukazatele pro celou oblast se změní pouze v řá-
du desetin procent, ale podmínky programu vyžadují pokrýt celé území. 

Vladimír 
Petržílka 

MMR 

- Toto chápu, ale bohužel s tím nic neudělám, musíme vycházet z toho, jak je ČR 
pokryta operátory. 

Alan 
Ilczyszyn 

NAKIT 

- Upozornil, že tyto připomínky k výzvě OP PIK již byly vzneseny prostřednictvím 
pracovních skupin a MPO přislíbilo jejich zapracování. K tomu ovšem nedošlo. 

Vladimír 
Petržílka 

MPO 

- Mezi 1. 1. 2017 a 31. 3. 2017 probíhala jednání, kde se tyto záležitosti řešily. 
Parametry zveřejněné výzvy již nelze měnit. Počítá se se změnou podmínek pro 
2 kolo výzvy. MPO připraví analýzu 1. kola výzvy programu podpory Vysoko-
rychlostní internet OP PIK, přislíbilo ji zároveň poskytnout jako podklad pro dal-
ší jednání pracovní skupiny Financování. Potvrdil, že termín pro vyhlášení 2 ko-
la bude adekvátně posunut. 

5. Závěr 

Alan 
Ilczyszyn 

NAKIT 

- Uzavírá diskuzi a shrnuje dnešní jednání PV, kde se řešila dvě zásadní témata: 

1) jak zastřešit strategii rozvoje komunikačního prostředí veřejné správy a  

2) otevřená diskuze ohledně výzev vysokorychlostního internetu OP PIK - vý-

hrady ze strany SMS a odpověď MPO 

 
 


