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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Online  akce  volně  navazovala  na  loňskou  konferenci  Umíme  důvěryhodně  úřadovat?.  Tentokrát  se
řečníci ale  zaměřili  na dopady novely vyhlášky č. 317/2014 Sb. a na systémy spisových služeb jako
významné  informační  systémy  dle  zákona  o  Kybernetické  bezpečnosti,  na  evidenci  dokumentů
veřejnoprávních  původců,  zejména  na  samostatné  evidence  a  agendové  informační  systémy  včetně
jejich  vazeb  na  eSSL,  a  na  očekávaný  vývoj  legislativy  včetně  nově  plánovaných  povinností  pro
veřejnoprávní  původce.  Dále  se  ve  svých  příspěvcích  věnovali  očekávaným  změnám  Národního
standardu  a  úpravám Národního  standardu  v  souvislosti  s  očekávanou povinností  atestace  systémů
eSSL.Celá online akce byla zakončena diskuzí, které se zúčastnili všichni přednášející.

K úspěchu konference přispěly skvělé výkony prezentujících, kteří jsou špičkovými odborníky na danou
problematiku.
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Program 

09:05 - 09:50
Robert Piffl | Evidence dokumentů u veřejnoprávních původců se zaměřením na samostatné evidence 
dokumentů a jejich vazby na systémy spisových služeb

09:50 - 10:20
Tomáš Bezouška | Systémy spisových služeb jako významné informační systémy dle zákona o 
Kybernetické bezpečnosti

10:20 - 10:50
Miroslav Kunt | Očekávané změny a plánovaný vývoj Národního standardu

10:50 - 11:30
Panelová diskuse 
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Profil návštěvníků

Graf č. 1 Pozice návštěvníků
Mezi návštěvníky převažovali lidé na manažerských pozicích, kategorie CEO, CIO a manažer mimo IT 
tvořili společně 59 % návštěvníků.

Graf č. 2 Segment činnosti firmy
V segmentu firem/organizací byla nejčetněji zastoupena státní správa a samospráva s  42 %.
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Graf č. 3 Segment činnosti firem zabývajících se ICT
Největší procento ICT firem představovaly firmy řadící se mezi výrobce a dodavatele SW a HW (67 %).

Graf. č. 4 Počet zaměstnanců ve firmě
Nejvíce návštěvníků přišlo z velkých firem a organizací s počtem zaměstnanců větším než 500 (51 %).
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