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Umíme důvěryhodně úřadovat?
Dne 28.ledna se v konferenčních prostorách hotelu Grandior v Praze uskutečnila konference s názvem
„Umíme důvěryhodně úřadovat?“. Unikátně pojatá akce nabídla komplexní pohled na důvěryhodnost a
průkaznost elektronických dokumentů v různých řízeních a situacích zejména se zaměřením na státní
správu a samosprávu.
Experti a odborní přednášející z řad vysokých státních úředníků podrobně rozebrali dopady zásadních
legislativních změn, které přináší rok 2020 - nový zákon o právu na digitální služby, novelu zákona o
bankách, která zavádí tzv. bankovní identitu a rozsáhlou novelu právních předpisů v souvislosti s další
elektronizací postupů orgánů veřejné moci.
Mezi další horká témata konference patřily reálné dopady tzv. nesprávného úředního postupu a
nezákonného rozhodnutí, které přednášející nahlédli jak z pohledu dopadů na veřejnoprávní původce, tak
i na konkrétní úředníky a v neposlední řadě též na občany ČR.
Akcentován byl také komplex postupů a souvisejících příkladů „best-praxis“ pro správné a důvěryhodné
postupy při elektronickém úřadování stejně jako celá problematika životního cyklu elektronického
dokumentu s důrazem na podstatné aspekty, mezi něž patří vyřazování dokumentů v rámci skartačního
řízení a požadavky, které musí od roku 2012 systémy spisových služeb a samostatných evidencí
dokumentů splňovat.
V závěrečné části odpoledního bloku byl prostor pro diskusi a odpovědi na otázky publika.
K úspěchu konference přispěly skvělé výkony prezentujících, kteří jsou špičkovými odborníky na danou
problematiku. Účastníci opět vysoce cenili jak kvalitu konference, tak i organizační zajištění.
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Program
09:00 – 09:15
Ing. Robert Piffl | Úvod do problematiky
09:15 – 10:15
Ing. Robert Piffl | Co se chystá nového?
10:15 - 11:00
Tomáš Bezouška, CISA | Jak zajistit důvěryhodnost úřadu?
11:00 – 11:20
Coffee Break
11:20 - 11:50
Mgr. Petr Zábranský | Nesprávný úřední postup a nezákonné rozhodnutí
11:50 - 12:20
Mgr. Karolína Šimůnková | Jak správně doručovat dokumenty?
12:20 - 13:05
Průběžné vzdělávání jako nezbytná součást správného úřadování
13:05 - 13:50
Oběd
13:50 – 14:20
Ing. Martina Macek | Digitální kontinuita úřadu
14:20 – 14:50
Ing. Miroslav Kunt | Příprava a průběh skartačního řízení
14:50 – 15:20
PhDr. Jiří Úlovec | Vyhodnocení akčních plánů pro nápravu současného stavu eSSL a služeb
vytvářejících důvěru u veřejnoprávních původců
15:20 - 16:00
Panelová diskuze
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Profil návštěvníků
Konference Umíme důvěryhodně úřadovat? vzbudila velký zájem u odborné veřejnosti, a to zejména u
zástupců státní správy a samosprávy, stejně jako reprezentantů společností z odvětví informačních
technologií. Z následujících grafů lze přesněji analyzovat pracovní pozici návštěvníků, segment činnosti a
velikost firmy či úřadu.
Graf č. 1 Pozice návštěvníků
Mezi návštěvníky převažovali lidé na manažerských pozicích a specialisté: 41% tvořili manažeři mimo IT
(jednatelé, finanční a obchodní ředitelé, vedoucí spisoven a specializovaných oddělení), 8% bylo IT
manažerů, 15% bylo IT specialistů. Další početnou skupinou byli konzultanti (7%) následováni právníky
(5%).
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Graf č. 2 Segment činnosti firmy
V segmentu firem/organizací dominovala státní správa a samospráva (přičemž státní správa byla
zastoupena plnými 47%, samospráva pak tvořila z celkového čísla 11%) následovaná segmentem
informačních technologií. Početně silné zastoupení měly i vzdělávací a finanční instituce.
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Graf. č. 3 Počet zaměstnanců ve firmě
Nejvíce návštěvníků přišlo z velkých firem a organizací s počtem zaměstnanců více než 500.
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