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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Konference IT mezi paragrafy se do povědomí veřejnosti zapsala coby tradiční setkání vysokých státních
úředníků a zástupců veřejné správy se zájemci z odborné i laické sféry. I letošní ročník proběhl vzhledem
k epidemiologické situaci v online podobě. Mezi hlavní témata konference se zařadila velmi diskutovaná
elektronizace postupů orgánů veřejné moci, katalog služeb a Zákon o právu na digitální služby, stejně
jako změny v oblasti doručování, on-line služeb a elektronických podpisů. Stranou zájmu nezůstala ani
nová pravidla pro dodavatele cloudových řešení pro veřejnou správu či Digital Services Act přinášející
novinky v evropské i české regulaci online služeb.

Pro všechny registrované účastníky byl k dispozici  záznam akce.
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Program 

09:00 - 09:20
Jiří Úlovec | Aktuální informace o stavu legislativních změn v oblasti spisových služeb a archivnictví

09:25 - 10:05
Robert Piffl | Elektronizace postupů orgánů veřejné moci - komplexní dopady na soukromoprávní 
subjekty a veřejnou správu

10:10 - 10:50
Pavel Amler | Zákon o právu na digitální služby - přehledně, prakticky a aktuálně

10:50 - 11:05
Přestávka 

11:05 - 11:45
Pavel Hejl  | Cloud ve veřejné správě: aktuální vývoj legislativy

11:50 - 12:30
Michal Nulíček | Novinky v evropské i české regulaci online služeb
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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 65 % návštěvníků.

Graf č. 2 Segment činnosti firmy
V segmentu firem/organizací byla nejčetněji zastoupena státní správa a samospráva s  29 %.
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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 (43 %).

Graf. č. 4 Počet zaměstnanců ve firmě
Nejvíce návštěvníků přišlo z velkých firem a organizací s počtem zaměstnanců větším než 500 (46 %).
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