Vážená paní tajemnice,
vážený pane tajemníku,
zveme Vás na Konzultační seminář, na kterém budeme probírat Obecné nařízení
o ochraně osobních údajů, sankční ustanovení zákona o registru smluv účinná
od 1. července 2017, postupy v procesním modelování prioritních agend, změny
v registru práv a povinností a aktuální novinky (nejen v legislativě) v oblasti
otevřených dat.
Odbor eGovernmentu Ministerstva vnitra byl určen správcem Informačního systému
Registru smluv. V souvislosti s tím má v gesci zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb., jehož sankční ustanovení neplatnosti
smlouvy v § 6 a § 7 nabydou účinnosti dnem 1. července 2017.
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679) upravuje pravidla týkající
se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Je přímo použitelné
a aplikovatelné od 25. května 2018. Od tohoto data tak budou platit nová pravidla
pro zpracovávání osobních údajů a je nezbytné, aby se na ně organizace řádně připravily.
Na semináři se dozvíte o aplikaci základních institutů, které toto nařízení upravuje,
a o připravovaném adaptačním právním předpise.
Další významnou oblastí, se kterou bychom Vás rádi seznámili, je využívání prvků
procesního řízení ve veřejné správě. Nový koncept procesního modelování agend, jehož
zásadní prioritou nyní, je napomoci elektronizaci služeb veřejné správy za využití procesních
modelů zaměřených zejména na vztahy mezi agendami, řešení životních situací a rozvoj
elektronizace veřejné správy. Vysvětlíme zakotvení projektu do celkového konceptu
eGovernmentu, možnosti využívání jeho výstupů a i dlouhodobý koncept využívání
procesního řízení v organizaci.
Novela zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech umožňuje zejména zásadní
zjednodušení procesů ohlašování agend a oznamování působnosti OVM a zcela eliminuje
administrativní zátěž spojenou se získáváním stanovisek ohlašovatelů správců agendových
informačních systému k oznámení působnosti. Nově se zřizuje v registru práv a povinností
Rejstřík orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, který mj. umožní
aktualizaci údajů orgánů veřejné moci a jejich kategorii i jednoznačnou identifikaci orgánu
veřejné moci i v případech složky uvnitř jedné organizační složky státu, nebo její neexistence
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v registru osob. Rejstřík se tak stane primárním zdrojem aktualizovaných informací
o orgánech veřejné moci jak pro registr osob, tak pro administraci CzPOINT i Informační
systém datových schránek. Rovněž se rozšíří rozsah strukturovaných údajů o agendách
v RPP který je předpokladem pro automatizovanou kontrolu nejen při využívání údajů
základních registrů, ale i při využívání údajů v jednotlivých agendách veřejné správy
vzájemně. Zároveň se umožňuje využívat tyto údaje na základě zákonného oprávnění
i soukromoprávním subjektům.
Oblast otevřených dat je nově zakotvena v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím a novým nařízením Vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená
data. V krátkém příspěvku Vás seznámíme nejen s aktuálními legislativními změnami,
ale i plánovanými aktivitami, školeními a workshopy, které Odbor Hlavního architekta
eGovernmentu (věcný gestor), připravuje v rámci následujícího tříletého období.
Seminář se uskuteční dne 9. března 2017 od 9:00 hodin na Krajském úřadě Kraje Vysočina,
Žižkova 57, Jihlava, Kongresový sál budova B.
Vaši účast potvrďte na email: seminare.egov@mvcr.cz, do 3. března 2017.

Z důvodu

souběhu identických akcí po celé České republice, prosím, o uvedení místa konání
ve Vašem potvrzení. Upozorňujeme, že kapacita sálu je omezena. Kontaktní osoba:
Ing. Helena Duffková, telefon: 974 817 544.
Na Vaši účast se těší

(podepsáno elektronicky)

Ing. Roman Vrba
ředitel odboru eGovernmentu
Ministerstvo vnitra ČR

Příloha: Harmonogram semináře
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Harmonogram semináře

8:30 – 9:00

9:00 – 9:10

Prezence účastníků
Úvodní slovo
Ing. Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu, Ministerstvo vnitra
Informační systém Registru smluv

9:10 – 9:40

Ing. Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu, Ministerstvo vnitra
Mgr. Monika Bulínová, Ing. Ondřej Menoušek, odbor eGovernmentu,

9:40 – 10:10

10:10 – 10:40

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Mgr. Martin Kraus, odbor eGovernmentu, Ministerstvo vnitra
Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů pro výkon
prioritních agend veřejné správy
Mgr. Jiří Kárník, odbor eGovernmentu, Ministerstvo vnitra

10:40 – 10:50

10:50 – 11:20

Přestávka
Změny v informačním systému registru práv a povinností
PhDr. Jan Tretera, odbor eGovernmentu, Ministerstvo vnitra
Aktuální novinky (nejen v legislativě) v oblasti otevřených dat

11:20 – 11:40

11:40 – 12:00

Ing. Lukáš Slavík/ Mgr. Michal Kubáň, M.A. , odbor Hlavního architekta
eGovernmentu, Ministerstvo vnitra
Závěrečná diskuze
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