VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha
k usnesení vlády
ze dne 26. června 2002 č. 683

Další postup
ke koordinovanému vynakládání finančních prostředků na informační a
komunikační technologie
I. Oblast zabezpeèování spoleèných služeb
1. Ministerstvo financí:
zabezpečit v návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2003 účelové určení
výdajů na komunikační infrastrukturu veřejné správy (dále jen „KIVS“) v souladu
s prováděcími smlouvami, uzavřenými mezi jednotlivými resorty a Poskytovatelem
služeb komunikační infrastruktury.
2. Úřad pro veřejné informační systémy:
a) připravit podklady pro účelové určení výdajů státního rozpočtu České republiky
v roce 2003 na KIVS k zabezpečení úkolu uvedeného v bodě I/1,
b) zabezpečit přípravu převodu komunikačních služeb do KIVS při zachování
jejich rozsahu a kvality, sledovat průběh zkušebního období v rozsahu 4 týdnů
a následně organizovat podpis akceptačních protokolů mezi Úřadem pro
veřejné informační systémy, zúčastněnými resorty a společností ČESKÝ
TELECOM, a.s,
c) předložit Ministerstvu financí návrh dokumentace programu 243 110 „Řízení a
koordinace financování komunikační infrastruktury veřejné správy“ podle bodu I/1,
d) zajistit provedení ocenění a připravit prodej majetku, který se stane nepoužitelný po integraci resortních sítí Poskytovatelem podle Rámcové smlouvy,
e) předložit vládě návrh na povolení výjimky z podmínky trvalé nepotřebnosti
tohoto majetku a jeho prodej společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., jako vybrané
osobě,
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f) zajistit od 1. září 2002 funkčnost elektronického tržiště pro subjekty veřejné
správy.
3. Ministerstvo práce a sociálních věcí:
a) spolupracovat s předsedou Úřadu pro veřejné informační systémy na pilotním
projektu integrace komunikační sítě Ministerstva práce a sociálních věcí do
KIVS v roce 2002,
b) připravit podklady pro převedení provozních finančních prostředků určených na
provoz resortní komunikační sítě do rozpočtové kapitoly Úřadu pro veřejné
informační systémy do projektu Komunikační infrastruktura veřejné správy
podle bodu I/2c.
4. Ministerstvo pro místní rozvoj:
ve spolupráci s předsedou Úřadu pro veřejné informační systémy zapracovat do
připravované novely zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ustanovení, která umožní používat elektronické nástroje pro zadávání veřejných
zakázek.
5. Správci kapitol státního rozpočtu:
a) poskytnout ministru financí a předsedovi Úřadu pro veřejné informační systémy
potřebnou součinnost a potřebné podklady pro zabezpečení činnosti podle bodu
I/1,2,
b) uskutečňovat od 1. září 2002 veškeré objednávky a nákupy informačních a
komunikačních technologií do 2 mil. Kč (veřejné zakázky malého rozsahu podle
§ 49/b zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek), pro použití ve
veřejné správě s využitím elektronického tržiště na webové adrese ustavené za
tímto účelem Úřadem pro veřejné informační systémy a od účinnosti novelizace
zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, prostřednictvím
elektronického tržiště.
II. Oblast koordinace projektů pořízení, obnovy a provozování informačních a komunikačních technologií
1. Správci kapitol státního rozpočtu:
a) předkládat od 1. listopadu 2002 ministru financí a předsedovi Úřadu pro veřejné
informační systémy návrhy na registraci, u nichž bude požadována účast státního
rozpočtu na jejich financování za celou dobu trvání vyšší než 100 mil. Kč,
vypracované podle metodiky obsažené v části V/A materiálu č. j. 817/02, pro
všechny informační a komunikační systémy v souladu se Standardem
Informačních systémů veřejné správy (dále jen „Standard ISVS“) pro náležitosti
životního cyklu informačního systému, vydaného
Úřadem pro veřejné
informační systémy,
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b) předkládat od 1. listopadu 2002 ministru financí a předsedovi Úřadu pro veřejné
informační systémy návrhy dokumentace programů obsahujících požadavky na
účast státního rozpočtu na financování pořízení, obnovy a provozování
informačních a komunikačních technologií, vypracované podle metodiky
obsažené v části V/B materiálu č. j. 817/02,
c) pro informační systémy, které slouží pro výkon funkce ústředních orgánů
nad rámec veřejné správy, a přitom je nelze zařadit do kategorie provozních
informačních systémů správců Informačních systémů veřejné správy, jako jsou
armádní a policejní informační systémy či profesní informační systémy
Hasičského záchranného sboru České republiky, se ustanovení Standardu ISVS
pro náležitosti životního cyklu informačního systému nepoužijí. Opatření podle
bodu II/1/a,b se netýkají programů a projektů zahrnujících informační a
komunikační systémy používané k obraně státu v součinnosti s Organizací
Severoatlantické smlouvy (NATO), zpracovávající utajované skutečnosti.
Opatření podle bodu II/1/a,b se netýkají informačních a komunikačních systémů
budovaných a provozovaných Ministerstvem vnitra, majících vazbu na plnění
úkolů Ministerstva vnitra v oblasti veřejného pořádku, bezpečnosti a krizového
řízení. Opatření podle bodu II/1b se netýká informačních systémů pro zabezpečení a podporu krátkodobých akcí, jako jsou například volby nebo
referendum, které nelze z hlediska jejich podstaty zahrnout do Informačního
systému financování reprodukce majetku Ministerstva financí (ISPROFIN),
d) Bezpečnostní informační služba neposkytuje Úřadu pro veřejné informační
systémy žádné informace o svých interních informačních a komunikačních
systémech. V rámci dokumentace programů obsahujících pořízení, obnovu a
provozování informačních a komunikačních systémů poskytuje Ministerstvu
financí pouze jeden agregovaný údaj ve finančním vyjádření.
2. Úřad pro veřejné informační systémy:
a) vydat do 31. července 2002 metodický pokyn, upravující postupy při využívání
elektronického tržiště podle bodu I /5b,
b) vydat do 31. října 2002 na základě meziresortního projednání novelizaci
Standardu ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému,
zabezpečující shodu s požadavky vyhlášky Ministerstva financí č. 40/2001 Sb.,
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku,
c) vydat 31. října 2002 závazný pokyn pro atestační střediska, upravující
posuzování informačních systémů, které nejsou informačními systémy veřejné
správy ve smyslu § 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné
správy a o změně některých dalších zákonů,
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d) posoudit návrhy na registraci projektů uvedených v bodě II/1a a ve lhůtě do 15
dnů předložit stanovisko ministru financí,
e) posoudit návrhy dokumentací programů uvedených v bodu
do 15 dnů předložit stanovisko ministru financí,

II/1b a ve lhůtě

f) připravit a zabezpečit projednání projektů ICT, financovaných formou individuálně posuzovaných výdajů, v Radě vlády České republiky pro státní
informační politiku,
g) spolupracovat se správci rozpočtových kapitol na přípravě materiálů podle bodu
II/2a,d,e před jejich předložením Ministerstvu financí,
h) upravovat povinnosti předkladatelů v Metodickém pokynu obsaženým v části
V/A materiálu č. j. 817/02 pouze na základě předchozího projednání a schválení
vládou,
i) zabezpečovat věcný a finanční audit projektů pořízení, obnovy a provozování
informačních a komunikačních technologií.
3. Ministerstvo financí:
a) provést rozpočtová opatření, obsahující registraci projektů uvedených v bodě
II/1a pouze po předchozím vyjádření Úřadu pro veřejné informační systémy,
b) schválit návrhy dokumentací programů uvedených v bodě II/1b, nebo doporučit
jejich projednání ve vládě, pouze po předchozím vyjádření Úřadu pro veřejné
informační systémy.

