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Život s digitálními dokumenty
Rozšířená prezentace Michala Rady "Život s digitálními dokumenty" pro 

workshop k e-governmentu konaný dne 9. listopadu 2011 v Ostravě

Úvod

U příležitosti našeho odborného setkání zde v Ostravě jsem byl požádán, abych se v úvodu tohoto 
bloku zamyslel nad tím, co nám přináší rozvoj digitálních dokumentů a informací a abych se pokusil 
zhodnotit současný stav v této oblasti i s výhledem do budoucna. Je to nesnadný úkol a to také proto, 
že mám-li být při svém vystoupení upřímný, budu muset být i poměrně kritický.

Stojíme vlastně na rozcestí. Poměrně velký kus dosti trnité cesty máme již za sebou a teď tak trochu 
zoufalým pohledem vyhlížíme, kam se naše kroky budou ubírat dál. Na jedné straně jsou zde vidět 
viditelné úspěchy, které jsou občas dehonestovány zpátečnickým přístupem určitých zúčastněných 
článků, a na straně druhé s obavami hledíme na krátící se čas a na kupu nesplněných úkolů. Obecně 
můžeme být ale optimisté. Musíme si uvědomit, že modernizaci se nevyhneme a máme-li skutečně v 
globálním světě obstát, musíme se naučit přijímat nové myšlenky.

Je tu jeden aspekt, kterým se nechci zabývat dále, a proto ho uvedu pouze nyní a pouze jednou. 
Implementace  e-governmentu  a  moderních  služeb  informační  společnosti  je  otázkou  odbornou, 
legislativní,  ale  také  politickou.  Musíme  si  to  uvědomit  a  musíme  se  naučit  hledat  také  politický 
konsensus nejen při prosazování nové legislativy, ale zejména při jejím uvádění do praxe.

Ale my se teď společně pojďme podívat na jednu oblast a tou jsou digitální dokumenty.  Máme si 
hodně co říci a o čem přemýšlet. Vždyť problematiku péče o dokumenty neřešíme pouze my v naší 
zemi, ale řeší ji i všude jinde na světě.

Představme si dobu za 200 let...

Měli bychom si uvědomit jeden základní princip. Všechno, co nyní děláme, děláme pro budoucnost. 
Při zavádění jakéhokoliv nového principu nebo technologie, které nám mají pomoci se správou námi 
vytvořených dokumentů a informací, bychom si měli uvědomit, že tyto informace bude chtít využívat i 
lidstvo  v  budoucnu.  Je  naší  povinností  zachovat  informace  o  naší  činnosti,  ale  také  o  našem 
rozhodování, pro budoucí generace.

Představme si například dobu za 200 let. Vžijme se do role budoucího výzkumníka, který má za úkol 
prohrabat se námi uloženými informacemi a dokumenty. Musíme si přitom uvědomit, že stejně jako 
značně pokročily naše znalosti o nás samých, velký pokrok absolvují také možné výzkumné metody a 
principy. Výzkumníka za 200 nebo 300 let si tedy nemůžeme představit jako dnešního archeologa, jak 
někde sedí uprostřed pouště a s kladívkem oťukává nějaké zbytky starých civilizací a skoro jakoby z 
křišťálové koule se snaží zjistit o nich podrobnější informace. Budoucí výzkumník bude mít k dispozici 
jistě daleko modernější nástroje, které bude umět i daleko lépe využívat. Co ale zůstane, je kvalita 
námi poskytovaných a uchovaných informací. To se samozřejmě netýká jen dokumentů, které vždy 
tvořily a tvoří základ vyspělé civilizace. V naší době ale kromě dokumentů vytváříme také ohromné 
množství  digitálních informací,  na základě kterých většina dokumentů vznikla.  I  jejich rozumnému 
výběru a uchování bychom se tedy měli věnovat.



Jaký je život s digitálními dokumenty?

Na tuto otázku jsou dvě protichůdné, ale zároveň i související  odpovědi.  JEDNODUŠŠÍ v tom, že 
dokumenty se lépe sdílejí, lépe se s nimi pracuje elektronicky a jsou odolné proti zubům času (tedy 
pouze  pokud  se  správně  vytvoří  a  správně  spravují  a  důvěryhodně  uloží).  Zároveň  je  ale  i 
SLOŽITĚJŠÍ tím, že je třeba rozumně nasadit technologie na jejich správu, přehledně a důvěryhodně 
je ukládat a naučit se jiný princip práce.

Proč dokumenty digitální?

Tuto otázku je třeba si správně zodpovědět. Na jednu stranu má digitalizace svůj smysl a ohromný 
přínos, na stranu druhou ale může bezhlavá digitalizace spíše uškodit. A tak je dobré si odpovědět na 
otázku, jaké výhody nám vlastně digitální dokumenty přinášejí?

Lépe se dají zorganizovat
Digitální dokument se dá velice snadno tvořit a dá se sledovat celý jeho životní cyklus. Organizace 
dokumentů, je-li nasazen nějaký systém pro jejich správu a uložení, ušetří mnoho času. Na druhou 
stranu má ale i organizování dokumentů své nevýhody a tím i odpůrce.

Jsou lépe dostupné těm, pro koho jsou určeny
Digitální dokumenty lze stejně snadno odeslat, nebo je zveřejnit takovým způsobem, aby byl skutečně 
přístupný co možná nejširší veřejnosti. Navíc lze použít všech výhod elektronické komunikace, která je 
sama o sobě zdarma a tedy prakticky neexistují náklady na šíření a doručování digitálních dokumentů 
jejich určeným příjemcům.

Dá se v nich spravovat daleko více informací o nich samotných i o jejich 
souvislostech

U  digitálního  dokumentu  můžeme  využít  řadu  výhod,  které  nám  papír  jako  nosič  dokumentu 
analogového nenabídne. Jednou z nich je například to, že s sebou digitální dokumentu může nést 
veškeré  svoje  souvislosti  a  to  přímo  v  jediném  souboru,  v  němž  je  sám  dokument  uložen.  To 
znamená, že veškeré doplňkové informace o tomto dokumentu, mohou být přenášeny spolu s tímto 
dokumentem a nemusí být - tak jak je tomu u papírových dokumentů - ukládány někde jinde a to 
formou, u které nelze prokázat i konkrétní svázání s tímto dokumentem.

Dá se v nich rychle vyhledávat
Samozřejmě neocenitelnou výhodou je také to, že v digitálním dokumentu se dá poměrně snadno 
vyhledat jeho konkrétní obsah včetně textu. A to ať už je dokument sám opatřen textovou vrstvou, 
nebo k němu bude jeho textová vrstva přidána kdykoliv v budoucnu. Znamená to, že pokud máme 
dokumenty dobře vytvořeny nebo zdigitalizovány a ukládáme je v profesionálním systému na správu 
dokumentů a dodržujeme jejich organizaci a třídění, jsme je schopni velice snadno a velice rychle 
vyhledat, včetně souvisejícího kontextu.

Jsou odolné proti poškození časem
Digitální dokument sám o sobě nepodléhá zubu času. Pokud je uložen na správném a důvěryhodném 
a bezpečném úložišti, je opravdu velmi obtížné dokument zničit. Na rozdíl od papíru, který je nosičem 
analogového dokumentu a který sám podléhá vlivu času, je digitální soubor uložený na bezpečném 
médiu  prakticky  nezničitelný.  Na  druhou  stranu  si  ale  musíme uvědomit,  že  námi  dnes  vnímaná 
správná technologie pro uložení digitálních dokumentů se v budoucnu může ukázat jako technologií 
nedostatečnou a také nedostatečně zabezpečenou.



A když je nejhůř, dají se vytisknout
A pokud selže vše, včetně lidské schopnosti se přizpůsobit moderním věcem, dá se digitální dokument 
samozřejmě vytisknout na papír. A dokonce se dá převést i do podoby řeči.

Co je důležité umět?

Pokud zvládneme několik základních postupů, máme vyhráno. Pokud ne, je na čase se zamyslet

Dokument musíme umět přijmout
V první řadě musíme umět digitální dokument přijmout, to znamená, že musíme být schopni ovládat 
přenosové  cesty  digitálních  dokumentů  a  musíme  být  schopni  zautomatizovat  proces  předávání 
dokumentů  mezi  jednotlivými  subjekty  a  také  musíme  být  schopni  dohodnout  se  na  datových 
formátech, které budou všichni akceptovat.

Ověřit jeho pravost a identifikovat ho
Po celou dobu životního cyklu dokumentu musí být jednoznačně identifikován. Přičemž je důležité si 
uvědomit, že jeden dokument může mít takřka neomezeně různých odlišných verzí. A i tyto verze je v 
konečném důsledku třeba vnímat  jako samostatné dokumenty.  Neméně důležitým úkolem je také 
ověření pravosti  dokumentu a ověření identity jeho odesílatele. Ověřením pravosti  dokumentu zde 
nerozumíme ověření pravosti  a správnosti informací, které jsou v dokumentu uvedeny, ale to, zda 
dokument  nebyl  jakkoliv  pozměněn a zda  jsme schopni  po celou  dobu  jeho  života  říci,  že  je  to 
skutečně tento konkrétní dokument.

Sledovat a řídit proces jeho vyřízení
V každém okamžiku musíme mít jasnou představu o tom, kde se dokument nachází a to jak z hlediska 
jeho  technického  uložení,  tak  z  hlediska  procesní  a  úřední  odpovědnosti.  Musíme  být  schopni 
jednoznačně určit, kdo je za daný dokument v danou chvíli zodpovědný a jaké činil konkrétní kroky. 
Tyto  informace  musejí  být  dostupné  po  celou  dobu  jeho  životního  cyklu  a  to  pro  kterýkoliv  jeho 
okamžik.

Kdykoliv jej nalézt
Musíme být  schopni  kdykoliv  dokument  vyhledat.  To znamená,  že  námi  zvolená  technologie  pro 
správu dokumentů a informací musí dokument řádně uložit a zaznamenat jej ve správném zatřídění. 
Schopnost jednoduše dokument nalézt závisí ale do jisté míry i na tom, jak se k dokumentu chováme 
my při  jeho  evidenci.  Podle  toho,  jak  podrobná  popisná  data  o  dokumentu  vedeme,  jej  budeme 
schopni také nalézt. Neuškodí také správná implementace tvorby prohledávacích indexů.

Důvěryhodně jej uložit
Z hlediska střednědobého a dlouhodobého uchovávání dokumentů je třeba dokument nejen správně 
uložit  do  dostatečně  zabezpečeného  úložiště  (nebo  více  úložišť),  ale  především  zajistit  jeho 
důvěryhodnost.  To  je  asi  největší  problém  v  současné  době,  neboť  jen  málo  z  nás  si  dokáže 
představit, jak bude vypadat budoucnost a jaké problémy by mohly budoucí generace s ověřováním 
důvěryhodnosti dokumentů mít.

Vytvořit a odeslat vlastní dokument
Měli bychom si vštípit princip, že co nejvíce dokumentů vytváříme od počátku v digitální podobě a také 
s nimi v digitální podobě po celou dobu pracujeme.



EGVB (Electronic government versus business)

Do povědomí se dostává nová zkratka EGVB (Electronic government versus business). Můžeme to 
charakterizovat jako principy, které by zejména stát a jeho veřejné služby měly splňovat.  Cílem je 
potřeba co největšího přiblížení postupů a pravidel obou sektorů (veřejný sektor versus klienti). Evropa 
pomalu začíná vnímat veřejný sektor jako poskytovatele státní, a tedy i nutně garantované, veřejné 
služby a občany a podnikatele jako klienty, kteří musejí mít možnost tuto službu využívat. Musíme si 
osvojit  princip PSI (tedy co největší konsolidaci a sdílení informací veřejného sektoru).  Ostatně již 
docela dlouho je princip PSI zakotven v evropské legislativě směrnicí, která se však příliš nepoužívá a 
to je veliká škoda.

Je  nutné  si  uvědomit,  že  e-Government  je  součástí  našeho života.  Neměli  bychom k němu tedy 
přistupovat  s odporem a s nedůvěrou, ale naopak se snažit  jej využít.  Přitom je asi  nejdůležitější 
nabízet  takové  služby  a  uplatňovat  takové  regulace,  které  budou  skutečně  ve  prospěch  věci  a 
nesnažit se regulacemi komukoliv jeho práci ještě ztěžovat.

e-Government u nás

e-Government běží...
Dobrá zpráva je,  že  e-government žije.  Ať už jej  z jakýchkoliv  důvodů oprávněně považujeme za 
poněkud zastydlý, ve skutečnosti jej již teď můžeme ve velké míře využívat.

Řada projektů se skutečně realizuje
Klíčové projekty e-Governmentu se daří postupně uvádět do života. Je ovšem problém, že na jedné 
straně nejsou vždy ideálně připraveny a na straně druhé neumíme vymáhat jejich povinné využívání.

Dokážeme věrohodně a jednoduše komunikovat prostřednictvím datových 
schránek

Princip datových schránek se obecně osvědčil, ale s tou výhradou, že nejsme schopni vymáhat jejich 
používání všemi povinnými subjekty. I když se jedná o časté a poměrně zásadní porušování zákona, 
nikdo jej nechce komplexně řešit.

Dokážeme vytvářet důvěryhodné digitální dokumenty a odborně je spravovat 
(?)

Elektronizace  vedení  spisové  služby  a  elektronizace  dokumentů  zejména ve  veřejné  správě  jistě 
přináší mnohá pozitiva. Je ale otázkou, zda jsou všichni připraveni - a hlavně ochotni - nastoupit tuto 
cestu.

Chystáme se sdílet referenční údaje v základních registrech
V současné době probíhá budování základních registrů veřejné správy jako zdrojových registrů,  v 
nichž budou uložena základní data, se kterými veřejná správa pracuje. Jak veřejné správě, tak jejím 
klientům jejich zavedení přinese řadu výhod. Jen je třeba se vyvarovat chyb, kterých se dopouštíme u 
jiných projektů.

Připravujeme elektronizaci agend pomocí agendových informačních systémů
Zatímco elektronizace spisové služby je orientována na správu dokumentů, elektronizace agend a 
jejich informací musí vyřešit  efektivizaci  zdrojových informací, na základě nichž činíme rozhodnutí. 
Samotná elektronizace agend bez hlubší koncepce ale nestačí.  Dnes se soustředíme na napojení 
agend na základní registry, ale čeká nás budování daleko hlubší koncepce správy informací.



Chystáme mapu práv a povinností
V souvislosti  s  elektronizací  agend a se zavedením základních registrů  je  třeba vytvořit  procesní 
model  fungování  správy  a  jejích  jednotlivých  činností.  Bez  takového  procesního  modelu  a  bez 
jednoznačného určení souvislostí a návazností nemůže e-Government fungovat.

Jaké postavení má vlastně digitální dokument?

Toto je velice důležitá otázka, která do jisté míry ovlivní to, zda a jakým způsobem budeme digitalizaci 
brát vážně. Musíme si uvědomit, že doba, kdy digitální verze dokumentu byla jen jakousi pracovní 
kopií uloženou někde v počítači, je dávno za námi. Musíme se tedy podívat na to, jak dokumenty 
vnímáme a nezapomínat i na to, že jiní je mohou vnímat jinak.

Dokument je zdrojem informací, rozhodování, moci a práv
Dokument - obzvlášť, pokud je úředního charakteru - je vyjádřením určitého procesu a jeho výsledku. 
Takto se musíme naučit vnímat i digitální dokumenty. Jen proto, že je nějaký dokument v digitální 
podobě, jej nesmíme považovat za méněcenný a musíme s ním po právní stránce zacházet jako s 
dokumentem analogovým.

Digitální dokument (má-li všechny potřebné náležitosti) je roven dokumentu 
listinnému

Jak již jsem zmínil, musíme si všichni uvědomit, že digitální dokumenty jsou ve stejné právní rovině 
jako dokumenty na papíře. A stejně jako obecně nezpochybňujeme to, co je psáno na papíře, neměli 
bychom tak činit u dokumentů digitálních jen proto, že jim nerozumíme, nebo nedůvěřujeme.

Digitální dokument je velmi snadno přenositelný a doložitelný
Je-li dokument uchováván v digitální podobě, můžeme s ním daleko rychleji  a snáze manipulovat. 
Myšleno ve smyslu jeho přenášení, odesílání, nebo jiné distribuce.

Stále panují obavy o jeho střednědobou a dlouhodobou důvěryhodnost
V současné  době  si  jen  málokteří  z  nás umí  představit  vzdálenější  budoucnost,  ale  i  z  relativně 
krátkodobého  hlediska  může  být  důvěryhodnost  a  pravost  dokumentů  problémem.  Opět  by  měl 
nastoupit  obecný  princip,  který  využíváme  u  dokumentů  v  listinné  podobě,  a  to,  že  je  účelově 
nezpochybňujeme.

Důležitá legislativa

Oblast digitalizace dokumentů a informací se dotýká doslova každého druhu naší činnosti, a tedy i 
každé legislativní oblasti. Přes 120 zákonů řeší problematiku dokumentů nebo informací ve veřejné 
správě. Nicméně nejdůležitější legislativou v této oblasti jsou asi následující zákony a jejich předpisy:

• Zákon o archivnictví (499/2004 Sb.)
• Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů - datové schránky (300/2008 
Sb.)
• Zákon o elektronickém podpisu (227/2000 Sb.)
• Správní řád (500/2004 Sb.)
• Zákon o informačních systémech veřejné správy (365/2000 Sb.)
• Zákon o některých službách informační společnosti (480/2004 Sb.)



Co je důležité z filozofického hlediska?

Kromě pohledu ryze technického je třeba nahlížet na nový způsob práce s informacemi i se správnou 
filozofií.

Osvojit si myšlenku digitalizace a elektronizace
Digitální dokumenty a informace nejsou "démoni z pekla" a my je můžeme velmi pozitivně využít. Čím 
dříve se moderním metodám přizpůsobíme, tím lépe pro nás.

Před jakoukoliv technologií a službou si vše důkladně zanalyzovat
Nešvarem v oblasti nasazování moderních principů a technologií je to, že je často zbrkle nasazujeme, 
aniž bychom to dokázali zasadit do nějaké koncepce. Měli bychom si vše řádně zanalyzovat a nejprve 
si vždy odpovědět na klíčové otázky.

Jít ruku v ruce společně - koordinovat postupy, principy a výměnu dat
I u nás se zejména poslední době stává bohužel obvyklým pravidlem, že si "každý hraje na svém 
písečku". Je ale třeba si uvědomit, že v globálním světě informací musíme také globálně přemýšlet. Je 
naprosto nezbytné postupovat podle jednotné koncepce a naprosto koordinovaně.

Myslet nejen na veřejný sektor, ale i na občany a podnikatelskou sféru
Služby e-Governementu musíme vytvářet pro obě strany pomyslné barikády. Tedy jak pro úřady, tak i 
pro jejich klienty. Pouze to, co klienti veřejné správy pochopí a přijmou za své, může skutečně masově 
fungovat.

Pokračovat v dobrých principech a ty špatné rozumně přehodnotit
Měli bychom průběžně vyhodnocovat všechny aspekty efektivizace a trvat na principech dobrých a 
včas přehodnotit principy špatné.

Naučit se jednou vytvořenou informaci znovu nevytvářet
Toto je dnes jeden z největších problému nejen u nás. Ukazuje se, že je velmi obtížné efektivně 
konsolidovat  informace  tak,  aby  zůstaly  skutečně  relevantní.  K  tomu  nepomůže  pouhé  nasazení 
sebelepší technologie, ale je třeba tomu přizpůsobit i principy.

Kde děláme nejčastěji chyby?

Chybami se člověk učí a je dobré si je přiznat. Na druhou stranu každá odhalená chyba znamená i 
příležitost.

Nesprávně využíváme (či nevyužíváme) datové schránky
Stále ještě se najdou i úřady, které zcela úmyslně porušují zákon a v žádném případě nechtějí plnit 
své závazné povinnosti. Toto soustavné porušování zákona není nijak trestáno a jeho pachatelé zcela 
úmyslně nejsou hnáni k zodpovědnosti. Celý systém to tak značně destabilizuje a ve svém důsledku 
to prohubuje nedůvěru. Zároveň je třeba říci, že v mnohých případech jsou poškozována práva osob a 
to také zcela úmyslně.

Mylně interpretujeme důvěryhodnost dokumentů a informací
Jsou mezi námi tací, kteří neustále hledají důvody pro zpochybňování digitálních informací a považují 
jakýkoliv krok správným směrem za něco nepřijatelného. Přitom řešení většiny problémů spojených s 
důvěryhodností digitálních dokumentů je velice snadné. Když už nemáme odvahu k tomu, abychom 
pro  zajištění  důvěryhodnosti  využívali  moderní  technologie,  stačí,  když  na  dokumenty  digitální 



aplikujeme ty samé myšlenkové postupy jako na dokumenty papírové. Stále totiž platí,  že digitální 
dokument je daleko lépe zabezpečitelný než list papíru.

Snažíme se vyhnout povinnostem, protože je to TEĎ jednodušší
Někteří se zcela úmyslně vyhýbají povinnostem v této oblasti, nebo jejich plnění nechávají na poslední 
chvíli. To, co se nám může v tuto chvíli zdát jako pohodlné odsunutí problému, ale může v budoucnu 
vyvolat problémy daleko větší a závažnější. Krátkozrakost v této oblasti se rozhodně nevyplácí.

Neumíme strukturovaně ukládat a pečovat o dokumenty a informace
I přes veškerou snahu řešíme problematiku péče o informace poněkud polovičatě. Námi nasazované 
principy  nedotahujeme  do  konce  a  nedomýšlíme  ve  všech  souvislostech.  Například  na  rozdíl  od 
správy dokumentů vůbec neřešíme problematiku správy informací.

Občas stále ještě hledáme spíš výmluvy než řešení
Typický čecháčkovský přístup k problému se bohužel projevuje i v této oblasti. Měli bychom raději 
využít našich zkušeností i zkušeností ostatních, přemýšlet nad tím, jak z daných možností "vytřískat" 
co největší užitek. Místo toho ale bohužel občas volíme spíš účelově negativní postoj. Je ale férové na 
tom místě říci, že i tento trend se s postupem času mění.

Principy, postupy a technologie nasazujeme hekticky a nekoncepčně
O tomto problému jsem se již na několika místech zmiňoval, takže pouze zdůrazním jeho závažnost. 
Musíme si uvědomit, že to, co děláme teď, bychom měli dělat tak, aby to fungovalo poměrně dlouhou 
dobu.

Nemyslíme dostatečně důrazně na budoucnost
Měli bychom k věcem přistupovat spíše jako vizionáři než jako oběti. Uvědomme si, že v tuto chvíli 
tvoříme základy, na nichž my a naše děti budeme budovat moderní společnost, která by měla umět 
spravovat svoje informace.

Nevěříme tomu, že by to mohlo opravdu fungovat
A toto je asi největším problémem. Podvědomý odpor ke všemu novému většinu z nás evokuje k 
tomu, abychom se k novým výzvám stavěli až na poslední chvíli a co možná nejvíce si zachovali námi 
zažité myšlení  a principy.  V dnešní dynamicky se vyvíjející  době je to ale přístup pravděpodobně 
špatný. Pokud my sami nebudeme věřit tomu, co děláme, nebudou nám samozřejmě věřit ani ti druzí.

Co nás čeká?

Je třeba samozřejmě hledět i do budoucnosti a optimisticky vzhlížet k současným i budoucím výzvám. 
Většina věcí  se nám relativně daří,  avšak musíme si  říci,  že je před námi ještě dost  práce. Mezi 
klíčové problémy, které budeme v následujících dvou letech řešit patří zejména:

• Revize projektů e-Governmentu vzhledem k principům udržitelnosti
• Důsledné vymáhání povinností a respektování práv
• Posílení koncepční a koordinační práce napříč resorty, úřady, projekty i technologiemi
• Revize legislativy dle potřebných principů a dosavadních zkušeností
• Realizace a dodělání běžících projektů



Dosud řešíme pouze problematiku dokumentů; vůbec 
neřešíme problematiku správy informací

Tento problém je třeba opakovaně zdůraznit.  Nejen v rámci ČR, nebo třeba i v rámci skupiny V4, 
máme  jeden  velký  dluh.  I  v  dnešní  době  se  víceméně  umíme  vypořádat  s  potřebami  správy  a 
zachování dokumentů. S dokumenty i v digitální podobě jsme schopni již dnes běžně pracovat a s 
trochou dobré vůle je budeme umět uchovat i pro budoucí generace. Dokumenty (co je psáno) jsme 
vždy vnímali jako něco důležitého, a tak se již dlouhou dobu s menšími či většími úspěchy snažíme o 
ně dobře pečovat.

V čem ale pokulháváme -  a to i  v evropském a celosvětovém měřítku -  to je správa a uchování 
informací. Přitom jsou to právě tyto zdrojové informace (ať už ve formě databází, či registrů, nebo v 
jiných formách informačních skupin), které jsou podklady pro naše rozhodování a konání a které, aniž 
bychom si to uvědomovali,  potřebujeme daleko častěji  než z nich vzniklé  dokumenty.  Budeme se 
muset velmi rychle vypořádat i s tímto problémem. Počet údajů a informací roste geometrickou řadou, 
a to i  ve veřejné správě.  A v tuto chvíli  vůbec nemáme jasno,  jak s těmito informacemi budeme 
nakládat a jak je budeme spravovat a uchovávat do budoucna.

Přitom si musíme uvědomit, že budeme řešit i takové problémy, jako je výběr důležitých informací a 
jejich ověření, nebo budoucí potřeba svázat jednotlivé informace do souvisejících celků. Oblast správy 
databázových  a  jiných  strukturovaných  informací  není  dosud  řešena  ani  na  legislativní,  ani  na 
technologické úrovni a to je velký hlavolam, který budeme muset poměrně rychle vyřešit.

Co je pro koho to nejdůležitější...

Na závěr bychom si asi měli říci, co by bylo dobré považovat za klíčové body a důležité věci nejen v 
současnu, ale především i v budoucnu. Zde to pojďme objektivně rozdělit na dva tábory:

pro veřejný sektor
Veřejný sektor můžeme charakterizovat  jako samu veřejnou správu,  ať už se jedná o stát  a jeho 
orgány a nebo o související instituce veřejného, či veřejnoprávního charakteru. Pro ně by mělo být 
nejdůležitější nezastydnout v současnosti a zaměřit se především na:

•  Dobudování  základních  registrů  a  zavedení  koncepce  sdílení  a  využívání  dat  -  vnitřní  a  vnější 
integrace
• Dobudování technologických center jako center služeb pro orgány a obce
• Dlouhodobou důvěryhodnou péči o digitální dokumenty a informace
• Vybudování a implementaci služeb pro veřejnost

mimo veřejný sektor
Občany,  podnikatele,  neziskový sektor  a podobné můžeme pak charakterizovat  spíše jako klienty 
veřejné správy a jejich služeb. Tento sektor jednak příliš nezajímají vnitřní problémy sektoru veřejného 
a  jednak  je  ze  své  podstaty  v  kontextu  dosti  nedůvěryhodný.  Pro  něj  jsou  klíčové  zejména  tyto 
aspekty:

• Stát musí mít sám v sobě jasno
• Musíme garantovat práva občanů a dalších osob v e-Governmentu
• Poskytování opravdu účelných služeb
• Motivace k elektronickým službám
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