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Elektronické úřadování a 
Konference CNZ  



• Nová dekáda konferencí CNZ 

 

• Nový koncept 

 

• Stará náplň ? 
– eGoverment 

– Digitální kontinuita 

 

• Partneři ? 

• Co na to vy ..odborná veřejnost ? 

Letošní Konference CNZ 

…….věnovat větší prostor 
odborné diskuzi mezi 
producenty, uživateli a 
tvůrci eGovernmentu…… 



Pohled účastníků konferencí CNZ 2014, 2015 

93% účastníků loňské konference se domnívá, že klíčovou 

roli pro rozvoj eGovernmentu hrají elektronická podání. 

Tři čtvrtiny účastníků konference CNZ 2014 se shodlo na tom,:  

 - že veřejná správa nedostatečně využívá 

elektronické dokumenty v rámci své činnosti i v rámci 

eGovernmentu.  

 - že pro jejich práci nejsou dostatečně definovány 

rámce pro práci s elektronickými dokumenty, z pohledu jejich 

dlouhodobé použitelnosti. 

Skutečností přitom je, že  

práce s digitálními dokumenty  

   a digitální kontinuita  
je jedním ze základních kamenů rozvoje eGovernmentu. 

Elektronické úřadování 



Pohled CNZ 

• Elektronická podání 

• Single point of access 

 

• Mezi největší překážky 

– Chybějící eID 

– Ignorace důvěryhodnosti 





Konference CNZ 2016 

• KeyNote: Jak přistupují k uchovávání digitálních 
dokumentů v Itálii 

• Jak na to chceme jít v ČR 

• Co nabízí partneři 

 

• Důraz na odpolední bloky: 

– Jaká je role Elektronické identity pro Elektronické 
úřadování a obchod 

– Nové pojetí správy dokumentů v kontextu Národní 
architektury GEA  

 

…….věnovat větší prostor 
odborné diskuzi mezi 
producenty, uživateli a tvůrci 
eGovernmentu…… 

...nejen diskuze ale také nějaké poselství z konference... 



KeyNote:  
 důvěryhodné ukládání dokumentů 

• přijetí pravidel a příruček pro každou veřejnou 
instituci 

• akreditováno více než 70 veřejných a soukromých 
úložišť 

• dnes je role archivářů i records manažerů 
nezpochybnitelná 

• nové předpisy jsou si vědomy klíčové role 
dokumentů … 

• ..problémy autenticity nemohou být vyřešeny pouze 
za pomoci technologických opatření, jako je 
elektronický podpis či pečeť.. 



KeyNote:  
 důvěryhodné ukládání dokumentů 

• Kvůli komplexnosti těchto problémů je nutné 
definovat a vyvinout kompletní spolupráci „zdola 
nahoru“, a to mezi: 

– Výzkumníky a vzdělavateli na všech úrovních (univerzity, 
akademická i neakademická prostředí), 

– Státními institucemi zodpovědnými za dlouhodobé uchovávání 
(tzn. Národní Archiv, regiony, archivní programy v rámci každé 
místní správy) 

– Zainteresovanými osobami a odborníky již aktivními a 
dostupnými v soukromém i veřejném sektoru 

•  ..prvním krokem vytvořit národní skupinu mapující zvyklosti 

pro digitální uchovávání za účelem podpory udržitelné a 
trvalé spolupráce mezi zainteresovanými subjekty.  



•  …chybějící koncepce „důvěryhodného 
digitálního dokumentu“ a jasných 
pravidel, jak s tímto dokumentem 
zacházet, aniž by ztratil svoji 
důvěryhodnost….. 



Nový eGov plán 2016 - 2020 

• Nový dynamický přístup         
        Nové nástroje 20 milníků 

• 7 základních atributů:  

• Digital by Default,  

• Once only principle, 

• Inclusiveness              
 and accessibility ,  

• Openness & transparency,  

• Cross-border by default,  

• Interoperability by default,  

• Trustworthiness & Security           
         

 



Trust and Reliability 

• As a citizen I presume government to 
be electronically competent.  

Government guarantees  

– secure identity management    
 and  

– reliable storage of electronic 
documents. 

Citace: Workbook e-Citizen Charter. 



Návazné aktivity EU 

• Stavební infrastrukturní bloky……https://ec.europa.eu/cefdigital 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Evropské programy s projekty v oblasti eGovernmentu 

– Horizon 2020   zaměřen spíše na R&I 

» https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 

– CEF        zaměřen na provozní reálné projekty 

» https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility 

 



CEF nově otevřené výzvy 



Úspěšné projekty i v ČR 

 

 - oblast eID 

 - oblast eHealth 

Projekt na výměnu Pacientské dokumentace 

  podaný Krajem Vysočina 



https://ec.europa.eu/eus

urvey/runner/eIDSurvey 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/eIDSurvey
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/eIDSurvey


eGovernment4EU 
 

https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu 



Mobilní aplikace - Výpis bodů z EKR (evidenční karta 

řidiče)  

Pohodlný elektronický podpis pomocí cloudové 

služby a chytrého zařízení 

Snadná správa dokumentů a řízení celého životního 

cyklu až po schvalování dokumentů v SharePoint  

 

Správa dokumentů mimo spisovou službu e-spis? 

Novinky v portfoliu ICZ pro správu procesů a 

dokumentů. 

Bezpečné úřadování „na ostro“ 

 

 
Skenování a digitalizace knih či jiných dokumentů 

včetně vytěžování dat  

 

 

Co pro vás připravili vystavovatelé  

 v Přednáškovém sále !! 



 

Miroslav ŠIRL 
Miroslav.sirl@atlas.cz 
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