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Proces elektronizace

Jedním z nejvýraznějších cílu elektronizace veřejné
správy je zvýšení efektivity jejího výkonu

a proto již od 90. let minulého století probíhá postupná
elektronizace vnitřních procesů obcí

Vývoj musí být legislativně patřičně podložen
a to jak z hlediska přípustnosti jednotlivých možností, tak 
z hlediska bezpečnosti a ochrany osobních dat

K výraznému urychlení integračních tendencí došlo 
zejména po novelizaci zákona o archivnictví a spisové
službě v podobě zákona č. 190/2009 Sb., který změnil 
pohled na spisové služby tak, že za preferovanou podobu 
začala být považována podoba elektronická



4ISSS 2012, Hradec Králové

Současnost obce Vrané
 

nad Vltavou

Poloha
na pravém
břehu řeky
Vltavy asi
5 km jižně
od 50. rovno-
běžky (jižně od Prahy), 28 km východně od 14. 
poledníku

Obyvatelstvo
750 domů a 2300 trvale bydlících obyvatel
568 chat
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Elektronická
 

komunikace ve Vraném 
nad Vltavou

Formální elektronická komunikace
zajištěno komplexním způsobem pomocí IS Munis
k využívání elektronických nástrojů pro vedení spisové služby až
v roce 2009, ale včas, abychom bez problémů zvládli nástup 
datových schránek

vlastní komunikace prostřednictvím IS DS pro nás není
problematická, i když stále vidíme určité nedostatky, který 
tento systém má
jsou zejména v problematice vyhledávání datových schránek 
centrálních orgánů veřejné správy, kde není jasná struktura 
těchto orgánů a zejména to, které organizační složky mají
samostatné datové schránky
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Elektronizace ve Vraném –
 

výhody

Jednou z výhodou zavedeného informačního systému je 
elektronizace dokumentů

centrální uložení i zabezpečení
značně usnadněna práce s následným dohledáváním dokumentu

podle data, podle původce, podle klíčového slova či dalších 
atributů, které ani nemusíme přesně znát

Další výhodou je kontrola dodržování termínů
Obrovskou výhodu pociťujeme ve zrychlení práce
Aktuální zavádění základních registrů veřejné správy 
hodnotíme jako skvělou myšlenku
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Elektronizace ve Vraném –
 

úskalí

Elektronizace a výhoda provázanosti jednotlivých agend je závislá na 
vůli úředníka se dané nové postupy naučit a přijmout je

komplikace situace na malé obci – zvládnout obrovský rozsah 
problematiky

pomocníkem je internet, kde najdete mnoho užitečných informací
Pomocníkem je servisní technik spravující implementovaný 
informační systém, který nám dokáže i poradit s metodickými 
postupy

Základní registry
data v jednotlivých registrech spolu nekorespondují, na světlo 
vyplouvají nesrovnalosti, které je potřeba mravenčí prací odstranit
obecná školení pořádané různými institucemi nám k tomu moc 
nepomáhají a býváme z nich mnohdy jen více vystrašeni

Noční můra úředníka v procesu elektronizace
přístupová jména, hesla, různé PINy a jiné kódy
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Shrnutí

Implementaci uceleného provázaného 
informačního systému na naší obci hodnotím 
jako krok správným směrem

stejně jako návaznost na vznikající obecné
nástroje e-Governmentu
jednotlivé provázanosti nám přinášejí výhody 
v podobě snižování rizika chyb a urychlování
jednotlivých procesů

Důležité je mít „lidskou“ vazbu mezi námi 
uživateli na obci a tím, kdo nám zajišťuje 
informační servis
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