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<slana@agentura-cas.cz>, "vfilgas@ezu.cz" <vfilgas@ezu.cz>, "msedlacek@ezu.cz" <msedlacek@ezu.cz>,
"zdenek.zajicek@ictu.cz" <zdenek.zajicek@ictu.cz>, "bezouska@ipsd.cz" <bezouska@ipsd.cz>,
"stanislav.fiala@nakit.cz" <stanislav.fiala@nakit.cz>
Cc: "kvasnickova@agentura-cas.cz" <kvasnickova@agentura-cas.cz>, "sarka.stulova@ictu.cz" <sarka.stulova@ictu.cz>,
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Vážení,

 

na základě pokynu pana Mgr. Petra Vokáče, náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a
územní samosprávy, si Vám dovoluji zaslat podkladové materiály na druhé jednání odborné pracovní skupiny
pro atestace elektronických systémů spisových služeb.

 

Tématy druhého jednání, ke kterým se podkladové materiály vztahují, zahrnují:

 

-          Vymezení eSSL jako předmětu atestace

Podkladem je dokument popisující vybrané informační systémy spravující dokumenty, kde výkon spisové služby není
jejich jediným účelem, zaslaný SOA Praha zpracovaný ve spolupráci s ostatními archivy

-          Právní úprava elektronických systémů spisových služeb a její potřebné změny

Podkladem je dokument SOA Praha a dokument IPSD

-          Možnosti pověření atestačních středisek

Podkladem je dokument EZÚ a ČAS

-          Vzor nastavení vnitřních pravidel atestací

Podkladem jsou vnitřní předpisy pro provádění atestací zpracované (a připravené k použití) MV

 

Připomínám, že jednání se uskuteční ve středu 6. dubna 2022 od 13 hodin v malé zasedací místnosti č. 1.70 v
budově Centrotex na adrese Nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4.

 

S úctou a pozdravem

 

Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc.

vrchní ministerský rada

vedoucí kanceláře

náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy

https://www.google.com/maps/search/N%C3%A1m.+Hrdin%C5%AF+3?entry=gmail&source=g
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MINISTERSTVO VNITRA

nám. Hrdinů 3

140 21  Praha 4

 

tel:   + 420 974 817 401

fax:  + 420 974 816 209

Email: ondrej.matl@mvcr.cz
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Tomáš Bezouška <bezouska@ipsd.cz> 31 March 2022 at 16:55
To: Daniel Kadlec <daniel.kadlec@inadvisors.cz>

posílám pro info ...
t.
[Quoted text hidden]
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