Letošní Konference CNZ
• Koncept použitý poprvé vloni se osvědčil
…věnován větší prostor
odborné diskuzi mezi
dodavateli, uživateli a
tvůrci eGovernmentu …

• Kladný ohlas jak u partnerů tak vás
účastníků.
• U diskuzních bloků požadavek na ještě
větší časový prostor.

„Velká říjnová spisová revoluce“
• Používání elektronických dokumentů je
v současnosti výrazně ovlivňováno nově
zaváděnými nástroji, novými předpisy, jako
je elektronická identita, eIDAS, GDPR, NSESSS.
- Blok „Úloha správy dokumentů v

podmínkách eIDAS a GDPR“
• Od roku 2018 je účinné obecné nařízení EU o
ochraně osobních údajů (GDPR). Má velký vliv i na
správu dokumentů, tedy spisovou službu, a to jak
v listinné, tak elektronické podobě i archivnictví.
- Blok „GDPR a digitální kontinuita“.

Co nás trápí, příležitosti
•

I

Až v tomto roce intenzivní práce na úplném elektronickém podání a
elektronické fakturaci - zpráva předsedy vlády „Informace pro vládu
o nutnosti příprav na realizaci úplného elektronického podání a
elektronické fakturace“

Jako největší nedostatek státní
správy a zároveň největší překážka
pro implementaci (…) se ukázala
nevhodná implementace propojení
systémů spisové služby s dalšími
(zejména ekonomickými) systémy
jednotlivých subjektů veřejné
správy.

Co nás trápí, příležitosti

II

•

Stálé tápání v případě úplného elektronického podání: zas jen dílčí
izolované řešení bez vize úplného elektronického řízení; per partes
řešení ponese jen další náklady. Je vize co dál? Dobrá praxe –
katastr nemovitostí

•

GDPR: jde skutečně o tak zásadní změny oproti zákonu č. 101/2000
Sb.? Tedy kromě výše pokut…

•

Velmi nepovedený návrh implementačního zákona o zpracování
osobních údajů (MV), např.:
-

obecnou výjimku pro archivnictví danou GDPR omezuje jen na zpracování pro účely
obrany a bezpečnosti (?!),

-

ani v náznaku neřeší vyřazování dokumentů s osobními údaji ve veřejné správě dle
zákona č. 499/2004 Sb.: bude docházet „na žádost“ k nekontrolovanému ničení?

Co nás trápí, příležitosti
•

III

Neschopnost úřadů používat elektronické dokumenty není dána touto
jejich formou, ale neschopností pracovat s dokumenty vůbec.

Jen 8 ze 14 ministrů

používá elektronický podpis
Jisté ministerstvo díky outsourcingu ztratilo evidenci dokumentů za 7 let.
Nikomu nechyběla – není něco špatně? O čem to svědčí?

Vulgo „ryba smrdí od hlavy“

Co nás trápí, příležitosti

IV

•

Nový NSESSS: nejen zvýšení srozumitelnosti, ale i zohlednění
některých praktických zkušeností z terénu – rozhraní, křížové
odkazy, ztvárnění spisu.

•

Tzv. agendové systémy jsou většinou zapouzdřeny, absence
rozhraní obecně – nyní povinnost rozhraní dle NSESSS, zájem MV.

•

Podhodnocení spisové služby v katalogu prací (někdo čeká, že v 5.
PT bude pracovnice podatelny ověřovat platnost certifikátů z celé
EU?)

•

Stále není aktualizována vyhláška č. 259/2012 Sb., která je tak v
rozporu se zákony a není ujasněno, co dělat s převedenými
dokumenty po posunu právního účinku výstupu převodu dokumentu
(význam převodu je dosud nepatrný).

•

Zvyšuje se význam strukturovaných dat - mají vysokou cenu
finanční, praktickou i historickou, jejich trvalé uchovávání není
řešeno dostatečně ani technicky ani legislativně.

Co nás trápí, příležitosti
•

V

Kompetence a kvalifikovanost: jedna z parlamentních stran slibuje ve
volebním programu zavedení podatelen 

„Na všech větších úřadech
zavedeme centrální přepážku, kde
občan předá tiskopis, aby obíhala po
úřadě žádost, nikoli občan.“

Co nás trápí, odpovědi
• Konference CNZ
– Plenární část
– Diskuzní bloky
• Kvalitní panelisté
• Kvalitní moderátoři
• Kvalitní auditorium

– Co ještě?
• Přednáškový sál - vystavovatelé
• Plenární závěrečná část
„Světlo na konci tunelu“

