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Vážení čtenáři,
zdá se, že těžké období pandemie C-19 spojené s karanténní-

úřadu. Mimochodem, co všechno může takový digitální úřad

mi opatřeními se (doufejme, že definitivně) chýlí ke konci.

lidem nabídnout, se dočtete v tomto čísle. Stejnojmenný pro-

Je zkouškou naší trpělivosti, ale i schopnosti přizpůsobit se

jekt připravený Microsoftem a jeho partnery nese i výraznou

novým podmínkám. Negativní dopady pandemie budeme

gordickou stopu, včetně portálu občana, inteligentních formu-

zejména v ekonomické rovině pociťovat ještě velmi dlouho

lářů, elektronického schvalování nebo spisové služby.

a dotknou se více či méně každého z nás. Jedním z vedlejších,
a naopak pozitivních efektů této krize je poznání, že efektiv-

Představujeme v něm i GINIS provozovaný v cloudu v podobě

ní digitální komunikace a digitální služby mohou pomoci

služby. Mimochodem, jedním z efektů pandemie v loňském

předejít zdravotním rizikům, ale i nám ušetřit spoustu času

roce bylo i výrazné zvýšení výdajů české veřejné správy

a starostí.

na cloudové služby. Využití tohoto prostředí řeší řadu starostí
s infrastrukturou, bezpečností, s personálními kapacitami

Před půl rokem jsem zde vyjádřil očekávání, že k rychlému

i náklady na správce IT zejména obecním úřadům, školám

rozvoji těchto služeb přispěje bankovní identita. Stalo se.

nebo dalším příspěvkovým organizacím. Náš systém díky šíři

Během pár měsíců ji získaly milióny lidí. Digitální identita se

svých agend dokáže pokrýt všechny základní potřeby těchto

stává běžnou součástí našeho života a začíná se s ní počítat

institucí, od účetnictví přes zpracování mezd až po spisovou

i v situacích, jako je sčítání lidu nebo přístup k záznamům

službu. Právě školy se budou muset s novou legislativní povin-

o očkování. Na úrovni samosprávy pak slouží k autentizaci

ností v oblasti správy dokumentů už brzy vyrovnat. I o tom je

občana a umožňuje jeho přístup ke službám jako je správa

jarní Gorinfo.

a platby poplatků nebo podání žádosti v běžných životních

Účetnictví a rozpočet • Smluvní závazky • Faktury • Platby
Majetek • Mzdy • Spisová služba • Kybernetická bezpečnost

2
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situacích na městském či krajském portálu.

Přeji vám příjemnou dovolenou, pokud možno nerušený
odpočinek a i v nelehké době hodně síly a optimismu.

Jsme rádi, že přibývá úřadů, které tuto potřebu veřejnosti berou vážně a s naší pomocí se jí snaží digitální služby
zpřístupnit. Je to mimochodem jedna z cest, jak zlepšit obraz

Ing. Jaromír Řezáč

fungování veřejné správy i jejího IT. Rychle a hladce z domova

jednatel a generální ředitel

vyřízený požadavek je tou nejlepší reklamou na fungování

GORDIC spol. s r.o.
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poptávku po otevřených rozhraních a integracích a také ros-

technologií a svojí prací vždy podporoval rozvoj elektroniza-

toucí legislativní tlak na publikování otevřených dat.

se mu i Michal Tausch, ředitel podpory obchodu společnosti

ce tohoto úřadu.
Gordic jde svými produkty a službami těmto trendům
Titul eOsobnost obcí získala Kateřina Černá, tajemnice MČ

naproti, ať už prostřednictvím otevřenosti svých platforem,

Praha 5. Oceněna byla především za dosavadní úsilí v budo-

nástroji jako je Portál občana, nebo cloudovými řešeními.

vání smysluplné digitalizace veřejné správy. V rámci Úřadu

Například spojením systému GINIS a prostředí Microsoft

městské části Praha 5 svým občanům nabízí stále širší nabíd-

Azure vznikla unikátní cloudová služba pokrývající všechny

ku inovativních projektů. Martin Strnad, koordinátor Smart

základní potřeby současných veřejných institucí.
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trativních operací ve spisové službě a ekonomickém systému
úřadu. eOsobností centrálních úřadů se stala Eva Vidová,
vedoucí oddělení architektury a strategie ICT Ministerstva
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KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

PŘÍBĚH Z PRAXE

Iniciativa KYBEZ, to je osvěta i pomoc

GINIS Standard přispívá
k bezpečnému provozu drah

Text: Michal Tausch / Stihnete přečíst za 1:28

Text: Andrea Arnoldová / Stihnete přečíst za 1:05

S kvalitním fungováním úřadů bezesporu souvisí také
kvalitní software, který nejenom že ulehčuje práci zaměstnanců, ale také dohlíží na dodržování platné legislativy.
Své o tom ví Drážní úřad. Ten se stal v roce 2015 jednou
z mnoha státních institucí, které nesou označení služební
úřad. Je nám ctí, že se řadí mezi naše zákazníky.
Hlavním posláním této organizace je udr-

vzniklých požadavků. Do budoucna ještě

žování a zvyšování bezpečnosti provozu

plánujeme využití dalších modulů i v jiných

jednotlivých drah. K naplňování svého

oblastech práce Drážního úřadu,“ vysvětluje

poslání již několik let používá informační

ředitelka Kanceláře ředitele Drážního úřadu

systém GINIS Standard od naší společnosti,

Jitka Kotásková.

který technicky zajišťuje GORDIC Distributor Haida z Nového Boru.

S online dobou jsou však spojeny i hackerské útoky, které se nevyhýbají ani institu-
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„

„

Oceňujeme
profesionální přístup
a kvalitu poskytovaných
služeb

Iniciativa
KYBEZ je
otevřená
každému,
kdo sdílí její
klíčové myšlenky

Dne 12.02.2021 byla založena Iniciativa KYBEZ, otevřená,
nestranná, nezávislá a s jasným cílem - přinést více sil,
kvalitních vizí a řešení a zajistit bezpečnější digitální
prostor a kvalitní život v něm. Cesta k jeho naplnění
by měla vést přes osvětu, systematické vzdělávání,
management, služby i technologie v oblasti bezpečnosti
informací, a to včetně kybernetické bezpečnosti.
„Nejslabšími články bezpečného digitální-

prostředí, kde se stýká soukromý sektor,

ho řetězu jsou lidé, jejich šéfové a potom až

veřejná správa, zákonodárci, věda, výzkum

technologie a internet. Je tedy třeba posilovat

i samotní pedagogové. Zkrátka všichni ti, kte-

systematické vzdělávání a efektivní řízení

ří se nějakým způsobem pohybují v kyberpro-

bezpečnosti informací včetně kybernetické

storu. Chceme se držet na rozhraní digitál-

bezpečnosti. Zapojovat a motivovat kreativní

ního světa a potřeb společnosti,“ upřesňuje

vizionáře, redaktory, učitele. Systémově řešit,

záměry prezident Iniciativy Vadim Petrov.

prezentovat a učit. Při tom je důležité být
viděn, slyšen a pochopen. Považujeme tedy

Gordic je od samotného začátku jedním

i za naši společenskou odpovědnost pokusit

z členů Iniciativy KYBEZ a je odhodlaný po-

se toto naše úsilí posunout na vyšší úroveň

skytnout zkušenosti i znalosti svých expertů

a nevzdávat se,“ vysvětluje jednu z klíčových

pro naplňování jednoznačně definovaných

motivací pro vznik Iniciativy KYBEZ gene-

cílů většiny z dílčích oblastí, kterým se Ini-

V současné době zaměstnanci využívají

cím. „Drážní úřad sleduje kybernetická rizi-

rální ředitel Gordic a vyhlašovatel výzvy

ciativa kybernetické bezpečnosti věnuje.

moduly Podatelna, Výpravna, Spisovna,

ka a na základě aktuálních potřeb zlepšuje

Iniciativa KYBEZ Jaromír Řezáč.

Těmito oblastmi jsou vzdělávání, věda a vý-

Elektronické skartační řízení, Univerzální

svá zabezpečení, jak z hlediska hardware

spisový uzel, Správní řízení, Návrh formu-

i software, tak i vzděláváním všech zaměst-

Iniciativa KYBEZ je otevřená skutečně

organizací, legislativa a metodika nebo na-

lářů sestav, Registr konverzí, Rejstřík licencí

nanců v oblasti kybernetické bezpečnosti.

každému, kdo sdílí její klíčové myšlenky

příklad bezpečnostní složky a mezinárodní

strojvedoucích, Systemizace, Personalistika,

Naše obavy jsou spíše obecného charakteru.

a je připraven se aktivně zapojit. Důležité

dění.

Práce a mzdy. „S GINIS Standard od firmy

Jako významnou rizikovou oblast vnímám

jsou nejenom angažované firmy, veřejné or-

Gordic jsme velice spokojeni. Je komplexní

určitě uživatele,“ dodává ředitelka.

ganizace, sdružení a akademické instituce,

Více informací lze získat na stránce

a pro uživatele komfortní. Navíc vítáme

obrovskou roli hrají i školy a učitelé. „Chce-

www.iniciativakybez.cz či napsáním

také kvalitu poskytovaných služeb. Vždy se

me nastolit témata, chceme, aby rezonovala

e-mailu na iniciativa@kybez.cz.

jedná o profesionální přístup a vyřešení všech

v odborném prostoru, chceme fungovat jako

zkum, management malých a středních
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DIGITÁLNÍ SLUŽBY

DIGITÁLNÍ SLUŽBY

Všechny agendy v jednom systému bez starostí o servery a bezpečnost

GINIS Express SQL v cloudu

Regionální rada Střední Moravy
ušetřila díky GINIS v MS Azure
Text: Jakub Jeřábek / Stihnete přečíst za 1:07

Text: Vladimír Přech / Stihnete přečíst za 2:18

Spojení nejpoužívanějšího ekonomického
systému ve veřejné správě GINIS a cloudové
platformy Microsoft Azure představuje unikátní cloudovou službu pokrývající všechny
základní potřeby současných veřejných institucí. Pokud si k tomu přičteme i kancelářské
aplikace v podobě sady Microsoft 365, máme
své každodenní agendy v cloudu přístupné
odkudkoli a kdykoli. A to vše jednoduše, bezpečně a s nižšími nároky na vlastní vybavení.
„Všechno, co z pohledu softwaru potřebujeme

Ušetří také náklady na správu IT malým

pro naší práci, máme pod jednou smlouvou

organizacím, jako jsou obecní úřady nebo

a jednou pravidelnou platbou. Když si doma

příspěvkové organizace (školy, knihovny,

Čas od času musí organizace provozující vlastní IT infra-

vzpomenu, jestli jsem uhradila fakturu, stačí

divadla, muzea a další).

se nyní podívat do systému a nemusím na to

Ty pro svou činnost hledají cenově dostupné

strukturu řešit její zastarávání a tím pádem ne zcela levnou

myslet do druhého dne. Nemáme už obavy ze

řešení, které jim umožní vést své agendy

ztráty dat v důsledku kybernetického útoku

v jednoduchých, uživatelsky přívětivých

nální rada regionu soudržnosti Střední Morava, pro kterou

nebo lidské chyby.“ To jsou jedny z nejčas-

a vzájemně propojených aplikacích. Tímto ře-

by nákup nových serverů způsobil značnou díru do rozpočtu.

tějších reakcí uživatelů na otázku, co jim

šením může být systém GINIS Express SQL.

kombinace Ginisu, nástrojů MS 365 a cloudu

Jeho kombinace s cloudovou technologií

S žádostí o řešení vzniklé situace se proto Re-

ani nepoznají, že moduly, které používají,

v podobě služby přináší.

Windows Virtual Desktop přináší uživateli

gionální rada obrátila na Gordic - svého do-

neběží na jejich počítačích, ale v datovém

nejen funkční, metodickou a servisní kvalitu

davatele informačního systému GINIS. Bylo

centru Microsoftu pro Západní Evropu. Ap-

Provoz systému v cloudu totiž vyřeší řadu

produktu se značkou GORDIC, ale i vyšší

nutné provést důkladnou analýzu stávající

likace reagují stejně svižně jako dříve a lidé

problémů s infrastrukturou, bezpečností

dostupnost a bezpečnost prostředí

infrastruktury. Poté bylo nutné vytvořit

mají přístup ke všem prostředkům jejich po-

nebo s personálními kapacitami a náklady.

Microsoft Azure.

v cloudu Microsoft Azure potřebné prostředí

čítače, včetně čipových karet nebo tiskáren.

výměnu. Podobnou situaci na vlastní kůži pocítila i Regio-

pro provoz GINIS a následně přemigrovat
Oběh dokumentů v systému GINIS Express SQL

Neformální komunikace

Skartace a archivace

Přihlášky, e-neschopenky,
přehledy, evidenční listy DP

data organizace. Přeneseny byly veškeré

Infrastruktura Regionální rady Střední

komponenty informačního systému, včetně

Moravy provozovaná v cloudu MS Azure

databáze, úložiště dokumentů a aplikačních

zajišťuje hladkost fungování bez jakýchkoliv

serverů. Celá operace netrvala déle než tý-

kompromisů týkajících se výkonu, dostup-

den. Díky zvoleným technologiím je dopad

nosti a bezpečnosti.

na provoz z pohledu uživatele informačního
Došlé a odeslané
dokumenty

Bankovní příkazy, úč. doklady

Spisová služba

Předání vč.
el. obrazu

Jmenný rejstřík
Žádosti občanů

Stav podání

Digitální služby

Rozklikávací rozpočet

Proč byl zvolen jako poskytovatel cloudu právě Microsoft Azure?

Ekonomika
Podpora GDPR

• rychlost a přizpůsobivost nasazení
Otevřená data,
GDPR kontrola

Ověřování v základních
registrech, Insolvenčním
rejstříku a ARES

PORTÁL OBČANA
Autentizace

systému GINIS prakticky nulový. Uživatelé

Mzdy a Personalistika

Tvorba dokumentů,
šablony

• bezpečnost a dostupnost prostředků, služeb a dat
• finanční výhodnost s možností důkladné analýzy a optimalizace
• žádná investice, pouze provozní náklady

Správa a platba
poplatků
Ministerstvo financí

• připravenost GINIS Standard spolupracovat s prostředky Azure SQL a WVD

Ceské republiky
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PŘÍBĚH Z PRAXE

DIGITÁLNÍ SLUŽBY

Obec Luková provozuje Spisovou službu SSD v Azure

Méně starostí s provozem a zálohováním

Moderní školy směřují své agendy
do cloudu

Text: Jakub Jeřábek / Stihnete přečíst za 1:10
Text: Vít Cvrček / Stihnete přečíst za 3:51

Luková, obec s téměř 800 obyvateli nacházející se v nejvýchodnější části Čech, je důkazem toho, že cloudová řešení
nejsou určena jen pro velké organizace. Obec již dlouhá léta
používá webovou Spisovou službu GINIS – Systém správy
dokumentů (SSD), kterou měla dříve hostovanou na infrastruktuře technologického centra Lanškroun.
Kvůli nákladům spojeným s provozem byla

nodušší na ovládání. Ve spojení s cloudovým

Spisová služba přemístěna do připraveného

prostředím Azure se jedná o ideální řešení

prostředí v MS Azure. Tento krok s otevře-

pro obce, které chtějí mít co nejméně starostí

nou náručí přivítal starosta obce Luková

s provozem a zálohováním dat,“ upřesňuje

Petr Celý, který se zasloužil o znatelnou

starosta.

modernizaci úřadu.
Provoz Spisové služby v cloudu MS Azure má
několik výhod. Obec nepotřebuje vlastní nákladnou infrastrukturu pro provoz, nemusí
řešit její správu a zabezpečení. Spisová služba
je navíc dostupná kdykoliv a odkudkoliv.
Přechod do prostředí MS Azure byl v Lukové velice snadný a provoz informačního
systému úřadu omezil pouze na jeden den.
Současně byl v obci nasazen SSD05 Ulti-
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„Informační systém GINIS je dle mého názoru

mate Municipal, který zajišťuje kompletní

moderní a funkční nejen pro velké úřady, ale

fungování informačního systému GINIS, a to

i pro malé obce. Zejména díky modulu SSD,

v plném souladu s platnou a chystanou legis-

který prošel velkou proměnou. Ve srovnání

lativou. To vše v moderním kabátě s podpo-

s předchozí verzí je o něco přívětivější a jed-

rou moderních prohlížečů.

„

Informační
systém GINIS
je moderní
a funkční
nejen pro
velké úřady

Máme za sebou těžké období pandemie, které bylo
mj. zkouškou naší trpělivosti, odolnosti a flexibility. A to
nejen naší osobní. Je i testem připravenosti veřejné správy
na distanční formu vyřizování svěřených agend, kterou do
našeho právního systému přinesl zákon o právu na digitální služby, přijatý počátkem loňského roku. A další změny
budou brzy následovat. Senát již projednává balík změnových zákonů, které mimo jiné rozšiřují okruh orgánů veřejné správy povinných vést elektronickou spisovou službu.
Nově mezi ně budou patřit i školy, které

Povinnost vést elektronickou spisovou

v uplynulých měsících v oblasti elektroni-

službu je pro školy obrovskou příležitostí,

zace pod tlakem okolností odvedly obrov-

jak naplnit legislativní požadavky a sou-

ský kus práce. Standardem se stala online

časně elektronizovat agendy, specifikované

komunikace, a to nejen v rámci výuky, ale

školským zákonem. Pokud bude mít škola

i při zajišťování provozních záležitostí.

k dispozici potřebné nástroje, bude moci

Většina pedagogů si tak vyzkoušela řadu

například na svém webu vystavit formuláře

různých nástrojů, bez kterých by nebylo

pro zápis, přijímací řízení či žádosti o po-

možné přenést výuku do digitálního světa.

volení individuálního vzdělávacího plánu.

Ten však má vedle nesporných benefitů i svá

Vyplněné formuláře bude následně možné

rizika a také pravidla, stanovené k jejich

přímo zpracovat ve spisové službě a školním

minimalizaci. A ta je třeba začít aplikovat.

informačním systému. Tedy žádná manuál-

Zejména pak v oblasti správy dokumentů

ní evidence, skenování či přepisování údajů

a osobních údajů.

z listinných podkladů.
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SMART CITIES

Pro výkon správních činností dle § 165

tí a technologických nástrojů umožňujících

zákona č. 561/2004 Sb. mohou školy využít

automatizaci nejčastějších procesů může

řadu nástrojů eGovernmentu. Počínaje

provoz takového systému znamenat pro

přístupem k datům základních registrů přes

původce spíše starosti než užitek. A také jej

autorizovanou konverzi až k možnosti vy-

vystavuje riziku nezanedbatelných sankcí.

užít pro rozeslání rozhodnutí vedle datové
schránky novou službu tzv. Konverzní pošty.

V něčem však mají školy přece jen náskok

V případě integrace spisové služby na školní

– jsou průkopníky v používání cloudových

informační systém a další provozní systémy

aplikací. Školní systémy jako Bakaláři nebo

pak může být zajištěna podpora i pro reali-

Škola online se staly standardem evidence

zaci interních procesů, a to včetně zadávání

údajů o žácích a komunikace mezi školou

požadavků na vybavení a jejich schvalová-

a rodiči. Stejně tak stále více škol využívá ba-

ní, elektronické fakturace či personálních

lík kancelářských aplikací Office jako službu

záležitostí. Nejde přitom o žádné vize, nýbrž

v její cloudové variantě. Moderní školy volí

o řešení, odzkoušená na stovkách imple-

stále častěji stejný přístup i k aplikacím ke

mentací napříč veřejnou správou.

správě svých vlastních agend: ekonomi-

„

Spisová
služba
GINIS je
dostupná
24 hodin
denně
včetně
víkendu

Překonání limitů automatizace budov.
To je strategie MyMight v nové dekádě
Text: Margarita Kinská / Stihnete přečíst za 1:42

ce, mzdám, personalistice. Nově je tato
Současná realita je žel v mnoha případech

možnost i pro spisovou službu. Výhodou je

typickým příkladem špatné praxe. Doruče-

jednoduchost pořízení a provozu s možností

ný dokument z datové schránky či mailu ve

snadného rozšíření počtu uživatelů v pří-

škole často jen vytisknou, do spisové služby

padě potřeby. Benefitem je i dostupnost 24

(pokud existuje) se založí pouze číslo jedna-

hodin denně včetně víkendů, přístup přes

cí a dokumenty se dál uchovávají a vyřizují

webový prohlížeč a pochopitelně vyšší bez-

v papírové podobě. Je zřejmé, že takový

pečnost. Ta je i při práci z domova zajištěna

postup není to pravé. A nejen proto, že není

vícefaktorovou autentizací, tedy podobně

v souladu s platnými předpisy. Vytištěné

jako u internetového bankovnictví.

dokumenty ztrácí část své právní hodnoty
(mj. nenávratně mizí elektronické podpi-

Možnost nahlédnout do systému z domova,

sy), díky zbytečnému tisku roste spotřeba

ujistit se o reálném stavu věci a nemuset

papírů a toneru. Školám také obvykle chybí

o problému přemýšlet do dalšího dne,

napojení na CzechPOINT, nemohou tedy

je jedním z nejvíce oceňovaných přínosů ze

plnit své zákonem uložené povinnosti nebo

strany uživatelů. Tou druhou je propojení

je jejich realizace značně náročná. To vše se

aplikací. Historií může být stav, kdy vedle

může podepisovat na obavách z náročnosti

sebe sedí dvě ekonomky a každá pracuje

digitalizace a plnění nových povinností,

s aplikací jiného dodavatele, vzájemně ne-

které budou muset školy v souladu se zmoc-

propojenými. Protože o peníze jde až v první

něním školského zákona v plném rozsahu

řadě, milým bonusem mohou být zvýhodně-

závazné počínaje 1.1.2025.

né licence pro školská zařízení, stejně jako je

Počáteční nadšení z automatizace postupem času opadá
podobně jako vůně novoty v novostavbě. Ze začátku je
zážitek intenzivní, později si ovšem nejde nevšimnout
limitů, na které zvolené technologie zákonitě narazí.
Zákazník je zklamán a hledá řešení, které mnohdy na
trhu nenachází. Takto by se dal popsat příběh našeho
zákazníka.

pro kancelářský balík poskytuje Microsoft.

MyMight je dceřinkou společnosti Gordic.

Elektronikou spisovou službu tak většinou
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Původně šlo o inovační tým, ze kterého

mají pouze ty školy, pro které ji pořídil jejich

Blížící se nové legislativní povinnosti tak

vznikla samostatná společnost s vlastní stra-

zřizovatel (obvykle kraj nebo obec s rozšíře-

pro některá školská zařízení mohou být ne-

tegií. Pro novou dekádu tým nezvolil méně

nou působností). Ne vždy však tyto spisové

milou zprávou. Každá hrozba však může být

ambiciózní cíl než posunout limity automa-

služby reagují dostatečně na legislativní

současně příležitostí. Tato je šancí posunout

tizace u zákazníků v komerčním a rezidenč-

vývoj, který byl v posledních letech v oblasti

správu dokumentů na současný obecný

ním segmentu.

správy dokumentů skutečně překotný. Ře-

standard, zkonsolidovat svoje softwarové

ditelé a asistentky tak často mají k dispozici

vybavení a stejně jako kancelářské aplikace

„Naší cílovkou je nespokojený náročný uži-

aplikaci neodpovídající požadavkům, o jejíž

a školský systém provozovat svoje agendy

vatel, který nedostal od své automatizace to,

smysluplnosti a využitelnosti občas pochy-

v jednotném systému a bezpečně v cloudu.

bují i oni sami. Bez řádného proškolení, vy-

Bez starostí a s garancí bezpečnosti systému

světlení legislativních požadavků, souvislos-

i v něm uložených dat.

Jan Pavlica,

co si od toho původně sliboval,“ shrnul jednu

Product Owner

z kategorií svých zákazníků Product Owner

společnosti MyMight

MyMight Jan Pavlica.
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ŽIJEME S VÁMI

Žijeme s Vámi

Tým MyMight se nebál ověřit vlastní stra-

Aby takového cíle tým společnosti MyMight

tegické předpoklady v rámci populární sítě

dosáhl, rozhodl se maximálně zaměřit na

ClubHouse. Počátkem února uspořádal na

kvalitu svého klíčového produktu Myjor-

nově vzniklé síti debatu na téma SMART,

domus, ale i nabídky dovývoje na míru

které se zúčastnilo téměř 200 lidí. Záměrně

potřebám zákazníků. Do konce roku může-

se zvolilo širší téma s přesahem do společen-

me očekávat vylepšenou verzi, která bude

ských aspektů chytrých technologií. I tak

reflektovat požadavky trhu. Makra, notifika-

značně rezonovala nespokojenost s tím, co

ce, offline provoz Bridge a samozřejmě nové

Gordic poskytuje Ministerstvu dopravy služby komplexní

se běžně za SMART označuje a jak rychle

konektory.

podpory pro zajištění provozu systému.

uživatel narazí na limity takového řešení.
Když zákazník vykročí směrem k automatizaci, posouvá se z 0 na 1. Což se dá považovat
za progres. Uživatel je nadšen. Ale až s odstupem času je schopen zjistit, že jeho realita je
vzdálena od původní představy. Tento stav
je víc než vhodné zachytit ve správnou chvíli
a nabídnout efektivní řešení.
Takové zákaznické příběhy se opakují.
Technologie si navzájem nerozumí. Uživatel

Metodický portál přináší metodická
stanoviska a rady

„

kumentace, parametrizace, integrace s dalšími informačními
systémy, migrace dat a proškolení uživatelů. V současné době

Problematice řešení spisové služby ve veřejné sféře se

Technologie
se musí
podřídit
uživateli, nikoliv uživatel
technologiím

společnost Gordic intenzivně věnuje již od roku 1991. Zatím
posledním milníkem v procesu kontinuálního metodického
a technologického rozvoje systému je nová verze jednotného
webového klienta GINIS SSL. Od verze GINIS 2021 mohou
uživatelé pracovat se svými moduly prostřednictvím webového prohlížeče v novém uživatelském prostředí a využívat tak
Ve sféře veřejné správy jsme známí nejen svými produkty, ale

celou řadu novinek a vylepšení včetně vyšší bezpečnosti.

též i kvalitní metodickou podporou, kterou svým zákazníkům poskytujeme. A právě v ní dochází k zdokonalení našich
služeb v podobě nového Metodického portálu. Ten je nedíl-

Pardubický kraj získal Cenu CNZ
v rámci soutěže IT projekt roku

je nucen se podřizovat možnostem propojení

nou součástí našich internetových stránek a přehledným

jeho technologií, ať už v retailové oblasti,

způsobem informuje uživatele o všech zásadních novinkách

V 18. ročníku soutěže IT projekt roku CACIO vybírala

nebo i u pokročilejších automatizací při

v oblasti účetnictví, rozpočtu, daní, spisové služby, persona-

hodnotící komise vítěze z dvaceti dvou přihlášených velice

listiky a mezd.

kvalitních projektů. V důsledku pandemických opatření

násobně signifikantnějších pořizovacích
výdajích.

Marek Řezáč, zakladatel MyMight a ředitel
pro strategický rozvoj společnosti Gordic

byly výsledky vyhlášeny elektronickou formou. I letos byla
V rámci Metodického portálu má uživatel přístup k aktuální-

udělena cena CNZ za mimořádný přínos pro oblast digitální

„Jednou z naších nejdůležitějších firemních

mu znění relevantních zákonů a vyhlášek, prezentována jsou

kontinuity, důvěryhodnosti a dlouhodobého ukládání digi-

hodnot je produkovat takové řešení, které

zde metodická stanoviska k zásadním legislativním téma-

tálních dokumentů. Tuto cenu získal Pardubický kraj za svůj

přiměje technologie se podřídit uživateli a ni-

tům. Čtivou formou psané články rovněž zpřístupní proble-

projekt Digitalizace krajského úřadu.

koli uživatele se podřídit technologiím,“ říká

matiku veřejné správy i úplným začátečníkům. Věříme tedy,

Marek Řezáč, zakladatel MyMight a ředitel

že se nový portál stane pomocníkem a užitečným nástrojem

Projekt přinesl zefektivnění práce jednotlivých odborů s vyu-

pro strategický rozvoj společnosti Gordic.

pro překonaní všech záludností v komplikované a mnohdy

žitím digitalizace celé řady agend, elektronického podepiso-

nepřehledné legislativě.

vání a schvalování v aplikaci Elektronická podpisová kniha.
Ta je využita i při schvalovacích procesech v ekonomických

Chcete vědět víc o společnosti MyMight?

Ministerstvo dopravy implementovalo
spisovou službu GINIS

Ozvěte se nám.

agendách s vazbou na finanční kontrolu. Schvalovací procesy
i elektronická finanční kontrola jsou striktně definovány. Tím
je zabezpečeno, že pracovníci nevynechají žádný z požadovaných kroků dle zákona nebo interní směrnice a nelze provést
úhradu bez schválení určenou osobou.
Pro veřejnost se kraj rozhodl poskytovat digitální služby pro-

800 147 472

střednictvím Portálu občana, který slouží ke sběru elektro-

info@mymight.com

nických žádostí o dotace i pro běžná podání. Od papírových
Od letošního roku provozuje Ministerstvo dopravy elektro-

dokumentů se zcela oprostila i agenda usnesení. Podklady

nickou spisovou službu GINIS od společnosti Gordic. Systém

jsou vytvářeny digitálně a elektronicky je zajištěna i jejich

byl ministerstvem vybrán v rámci veřejné zakázky v otevře-

distribuce.

ném řízení v roce 2019 a v současnosti s ním pracuje více

@mymight

@myjordomusapp

než 450 zaměstnanců rezortu. Součástí plnění zakázky bylo
mj. pořízení licencí, provedení předimplementační analýzy,
implementace programového vybavení včetně příslušné do-
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DIGITÁLNÍ SLUŽBY

DIGITÁLNÍ SLUŽBY

Hromadná konverzní pošta,
velký pomocník pro úřady

Projekt Digitální úřad představuje
technologie pro moderní instituce

Text: Petra Seizi / Stihnete přečíst za 1:31

Text: Lucie Sedláčková / Stihnete přečíst za 1:28

Veřejné instituce komunikují stále více elektronicky,
protože je to jednodušší, rychlejší a levnější. Jak si
ale zachovat výhody digitální formy i v případě, kdy
adresátem je uživatel bez datové schránky a je třeba
mu zaslat úřední dopis se všemi náležitostmi v listinné
podobě? I tady existuje řešení v podobě Hromadné
konverzní pošty.
Hromadná konverzní pošta představuje

do systému spisové služby orgánu veřejné

možnost snadného digitálního rozesílání

moci. Celý proces, který šetří nejen čas a pe-

hromadných výzev k úhradě, předpisů

níze, ale i nachozené kroky, probíhá v plném

a další korespondence. Včetně dokumentů,

souladu s platnou legislativou České repub-

které vyžadují v papírové podobě vlastno-

liky a zajišťuje maximální ochranu v celém

ruční podpis oprávněné úřední osoby a otisk

procesu přenosu dat.

Jak by měl digitální úřad vypadat? Co musí nabízet a jaké
nástroje je třeba pro dosažení tohoto stavu použít? Nejen
těmto otázkám se věnovali hosté studia eGovernment.
Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu

řešení nejčastějších životních situací nebo

Jak získáte Hromadnou
konverzní poštu

MV ČR, během debaty zhodnotil současný

možností spravovat a platit své závazky vůči

stav digitalizace: „V některých věcech jsme

městu. Participativní rozpočet umožňuje

velmi pokročili a máme dobře našlápnuto.

občanům zasáhnout do plánovaných inves-

obálek či provoz frankovacích strojů. V praxi

Je to velice jednoduché. Po uzavření dohody

Spousta věcí na centrální úrovni je na špičko-

tic města. Integrovaný rezervační systém

se jedná o rozšíření vaší stávající spisové

s Českou poštou o využívání této služby

vé úrovni srovnatelné i v rámci EU.“

Reservatic nabízí jednoduché vyhledávání

služby GINIS.

stačí kontaktovat svého obchodně servis-

razítka. Díky tomu získáváte řešení, které
zachovává výhody digitálního zpracování. Navíc ušetříte čas svých pracovníků
a snížíte náklady na poštovné, tisk, pořízení

Jak vše probíhá

vhodného termínu návštěvy úřadu a násled-

ního zástupce společnosti Gordic. Ten vám

Během debaty ve studiu představili Václav

zpracuje nabídku odpovídající potřebám

Koudele, strategický architekt pro veřejný

nou rezervaci.

a velikosti vaší organizace. Samotná imple-

sektor ČR a SR ze společnosti Microsoft

Spisová služba GINIS představuje řešení pro

V čem spočívá princip služby Hromadné

mentace zabere pouze několik hodin. Stačí

a Marek Řezáč, ředitel pro strategický rozvoj

oblast správy analogových i digitálních do-

konverzní pošty, která využívá možnost tak-

jedna návštěva našeho odborníka a můžete

společnosti Gordic, projekt Digitální úřad

kumentů v organizaci. Řídí je a spravuje po

zvané automatizované konverze dokumentů

svoji poštu posílat elegantně, levně a rychle.

www.digitalni-urad.cz. Nejenom úředníci,

celou dobu jejich životního cyklu v souladu

z elektronické do listinné podoby? Po ode-

Cena licence rozhraní se odvíjí od předpo-

ale také běžní občané se na stránkách sezná-

s platnou legislativou i národním standar-

slání digitálního dokumentu z úřadu prove-

kládaného počtu odeslaných zásilek za rok.

mí s výhodami, které digitální služby veřejná

dem. Systém podporuje kompletní digitali-

správa nabízí.

zaci úřadu a automatizaci činností.

do listinné podoby a vše zaobálkuje. Adresát

Na závěr apeloval Marek Řezáč na před-

Integrovaná elektronická podpisová kniha

tak dostane dopis v analogové podobě s kon-

stavitele veřejné správy, aby se digitalizaci

umožňuje vedoucím elektronické schvalová-

verzní doložkou o ověření elektronického

nebránili: „Buďte digitálními lídry a nebojte

ní a podpis dokumentů v prostředí moder-

podpisu či pečeti a časového razítka.

se toho. Je to příležitost, není to hrozba.“

ního webového klienta. Celý informační

de Česká pošta automatizovanou konverzi
z moci úřední, elektronické soubory převede

systém může úřad provozovat v cloudu.

Řešení Gordicu v rámci
projektu Digitální úřad

Spojením Ginisu a Microsoft Azure vznikla

informace o doručení zásilky či případnou

Portál občana GORDIC je pokročilým nástro-

institucí s vysokou mírou dostupnosti

dodejku/doručenku v elektronické podobě.

jem pro online komunikaci občana s úřa-

a bezpečnosti.

Veškeré informace se automaticky načítají

dem. Disponuje inteligentními formuláři pro

Odesílatel má po celou dobu možnost
sledovat stav zpracování jeho zásilky a dle
nastavení celého systému může obdržet

16

unikátní cloudová služba pokrývající všechny základní potřeby současných veřejných
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Odpoutejte se od pracovního stolu
a rozhodujte online
Text: Petr Juřík / Stihnete přečíst za 1:12

Nezbytnou součástí každého procesu je jeho ukončení

Díky Elektronické podpisové kni-

Elektronická podpisová kniha vám

ze budete dokumenty schvalovat

umožní práci s jednotlivými dokumenty
i provádění hromadných úkonů.

i podepisovat nebo naopak zamítat

Úkony, které lze s dokumenty provádět,

a posouzení, zda bylo řešení správné. Elektronická podpisová

najdete v přehledné liště. Zde je zároveň

kniha nově podporuje elektronický souhlas nadřízeného při

zobrazena četnost provedení jednotlivých

ukončování spisů. Nástroj je přizpůsoben i pro možnost složi-

úkonů.

tějších procesů zahrnujících například více dokumentů.

s případnými komentáři v digitální
podobě. Organizace elektronického
podepisování dokumentů, ze kterého
pochází i název nástroje, odhaluje jeho
hlavní činnost. Hranice podepisování
však za dobu intenzivního vývoje Elek-

V nástroji si můžete nastavit zobrazení

tronická podpisová kniha významně

jednotlivých sloupců, jejich šířku i další

překročila. Bez nadsázky ji lze označit

vlastnosti.

za manažerské multifunkční rozho-

Rozhodnutí o nezaevidování změny místa trvalého pobytu
Obecní úřad Nová Ves
č. j.: 12345/2000 Nová Ves

dovací centrum podpory evidovaných

dne 9. května 2021

Pavel Novotný, ref...

procesů. Ty se netýkají pouze posuzovacích mechanismů nad dokumenty,

Alena Veselá, asis...

spisy na cestě v organizaci či podepiso-

Milan Kralíček, refe..

vání, řeší i nastavení typů schvalování,
redistribuce dokumentů v organizaci
či schvalování vyřizování spisů.

Jan Vesetský, refe..

Rozhodnutí
Obecní úřad Nová Ves rozhodl ve správním řízení vedeném podle zákona č. 71/1967 Sb., o
správním řízení a na základě ustanovení § 10 odst. 8) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
takto:
Změna místa trvalého pobytu, kterou ohlásila paní Anna Nová, narozená dne 29. 8. 1985 na
novou adresu Nová Ves 333
nebude zaevidována
Odůvodnění:
Paní Anna Nová, narozena dne 29. 8. 1985 se dostavila dne 1. dubna 2021 na místní obecní úřad
za účelem ohlášení změny místa trvalého pobytu. Při podání přihlašovacího tiskopisu byla
upozorněna na nedostatky podání, konkrétně na nedoložení dokladu podle §10 odst. 6) písm. c
zákona o evidenci obyvatel, kdy nedoložila dokument potvrzující oprávnění k užívání bytu ani
k tomuto nebylo oprávněnou osobou učiněn souhlas do na přihlašovacím tiskopisu k trvalému
pobytu před pracovníkem ohlašovny. Následně vydal obecní úřad dne 2. dubna 2021 rozhodnutí o
přerušení řízení a zároveň výzvu k odstranění nedostatků podání a současně stanovil lhůtu k
doložení potřebných dokladů do 18. dubna 2021. Toto rozhodnutí bylo adresátovi doručeno 3.
dubna 2021.
Jelikož Anna Nová ve stanovené lhůtě neodstranila nedostatky podání, tj. nedoložila předepsané
doklady, rozhodl správní orgán v souladu s ustanovením § 10 odst. 8 zákona o evidenci obyvatel
tak, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení:

Elektronická podpisová kniha organi-

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru
správnímu a sociálnímu Městského úřadu ve Staré Vsi podáním učiněným u zdejšího městského
úřadu.

zuje vzájemnou interakci v procesech

Pavla Horká, refere..

kulaté razítko
Obecní úřad Nová Ves

mezi pozicí referenta jakožto nástroje

Jiří Starý

výkonu a vedoucího – nástroje rozhod-

Rozhodnutí obdrží:

starosta obce (podpis)

Symboly znázorňují úkony, které již

nutí. Jednotlivé úkony lze kombinovat, vytvářet případné šablony pro posuzování prostupující schvalovací
úrovně organizace. Dalšími výhodami
jsou například hromadné schvalování

Podle symbolů snadno poznáte, zda

proběhly v souvislosti s konkrétním

se k dokumentu vztahuje termín, jaká

dokumentem.

1) Anna Nová, t. č. bytem Čertova Ves č. p. 666 (doporučeně do vlastních rukou na modrou
doručenku)

je priorita podepsání, případné jiné
barevné rozlišení či přítomnost dalších
elektronických příloh.

a podepisování, jednoduché ovládání
s možností náhledu, logování, vysoký

Boční panel nabízí náhled dokumentu.

stupeň zabezpečení, propojení s další-

Jeho obsah tak vidíte i bez nutnosti

mi moduly GINIS. Nástroj je dostupný

rozkliknutí do samostatného okna. Tento
prvek nepochybně znáte z e-mailových

ve webovém klientu. Lze jej tak vyu-

klientů.

žívat z libovolného počítače, tabletu
či telefonu s webovým prohlížečem
a přístupem k internetu.

Asynchronní podepisování umožňuje
provedení úkonu „na pozadí“. Podepsání
objemných dokumentů tak může probíhat během vaší další práce v Elektronické
podpisové knize. Následně vám dorazí
avízo o úspěšném dokončení.
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Praha 13 podporuje digitalizaci
příspěvkových organizací
Text: Jan Šlemr / Stihnete přečíst za 2:20

Loňský rok byl pro Prahu 13 zásadní. Díky iniciativě radního pro digitalizaci a evropské fondy Michala Drábka totiž
vznikl páteřní dokument (Analýza a návrh digitalizace
činností ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 13). Tato městská
část s téměř 60 000 obyvateli dosud neměla systematicky
pojatou strategii digitalizace služeb občanům s vysokým
standardem kybernetické bezpečnosti.

„

Zájmové
kroužky,
nebo školu
v přírodě
bude možné
platit
digitálně

DIGITÁLNÍ SLUŽBY

šlo o identifikaci klíčových faktorů, které

digitálně zaplatit kroužky svých dětí, nebo

musí Praha 13 implementovat tak, aby byla

školu v přírodě. Odpadne tak nutnost osobní

v souladu s platnou legislativou. Proto bylo

návštěvy zařízení a nošení hotovosti u sebe.

naše řešení postaveno modulárně tak, aby
s přibývajícími požadavky místních obyvatel
na digitální služby mohlo docházet k rozvoji
v době, kdy je to potřeba a rozpočet zákazníka nebyl zatížen neúměrnými částkami na
provoz neefektivní IT infrastruktury.
Evropská unie, v rámci svých podpůrných
balíčků, připravuje velké objemy dotací, pro
jejichž čerpání je často potřeba mít ucelenou
dlouhodobou taktiku. Vodítkem pro tuto
strategii byla pro nás zejména nová architektura digitálních služeb z dílny Vladimíra
Dzurilly, vládního zmocněnce pro IT a di-

rodičům dětí v oblasti školství a trávení

gitalizaci. V praxi to bude pro občany této

volného času mládeže.

městské části znamenat například možnost

„Mojí zásadní představou byl nejen návrh
digitalizace činností v souladu s evropskými
a národními požadavky, ale i kybernetická
bezpečnost. Je zřejmé, že v době útoků na
soukromé firmy, nemocnice a klíčové prvky
státu je právě zajištění bezpečného on-line
vzdělávání to zásadní, co mě trápí. Senzitivní
informace o dětech, které by se mohly dostat
ke zločineckým skupinám, si nezavdá s útokem na jadernou elektrárnu,“ říká radní.
V rámci výběrového řízení na dodavatele

Text: Michal Tausch / Stihnete přečíst za 2:15

Zajištění takové elektronické cesty měla nejedna obec ve
svých plánech a strategiích již před pandemií. Současná
situace však urychlila řadu procesů a není divu, že včetně
těch mířících k poskytování digitálních služeb občanům.

této studie zvítězila firma Gordic, která je již

Právě střežené provozy, mezi které patří

28 let lídrem v oblasti ekonomických a agen-

například jaderné elektrárny, jsou často

dových systémů ve státní správě, samosprá-

pro útočníky těžkým oříškem a proto se

vě a bankovnictví. „Díky včasné přípravě

raději zaměřují na méně střežené cíle. Valné

jsme mohli ve spolupráci s vaší společností

většině kybernetických útoků se dá předejít

ve značné rychlosti analyzovat první kritické

důsledným dodržováním bezpečnostních

Dalším katalyzátorem se stala od letoška

prostřednictvím dlaždice ve státním portálu.

týdny digitálního fungování základních škol

pravidel a politik. „Jsem rád, že firma Gordic

dostupná možnost autentizace prostřednic-

V principu lze říci, že se tyto dvě úrovně

a poznatky týkající se kybernetické bezpeč-

nestavěla vzdušné zámky a díky pečlivé ana-

tvím bankovní identity, která v praxi zname-

perfektně doplňují – ve státním portálu si

nosti neodkladně začlenit do jejich interního

lýze nám pomohla objevit skulinky, kterými

ná, že už ani k prvnímu ověření totožnosti

může každý zjistit stav bodového konta řidi-

provozu,“ říká Michal Drábek.

by mohl zločinec vniknout do interního pro-

a získání elektronické identity pro vstup do

če, platnosti svých dokladů a využít dalších

středí škol. Příjemným benefitem je, že tato

Portálu občana města nemusí lidé dochá-

služeb na úrovni celostátních agend a v tom

V průběhu loňského roku se naši odborníci

opatření, budou-li dodržována, nás nebudou

zet na úřad, poštu či jiné pracoviště Czech

městském pak například uvidí neuhraze-

postarali o sérii šetření na místních základ-

stát ani korunu navíc,“ dodává radní Drá-

POINT. Systém využívá přihlašování, které

né platby místních poplatků, které online

ních a mateřských školách. Výsledkem byla

bek.

občan zná ze vstupu do svého elektronické-

rovnou zaplatí, vyřídí konkrétní životní

ho bankovnictví.

situace pomocí webových formulářů, nebo

provedená analýza zranitelnosti v oblasti
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Digitální cesta na úřad je prioritou
stále více měst i krajů

zarezervuje si čas úředníka. Ty jsou automa-

kybernetické bezpečnosti a sestavení priorit

Celá studie od naší společnosti se neza-

pro rozvoj páteřní IT infrastruktury městské

bývala pouze kybernetickou bezpečností,

Kromě přímé cesty pomocí bankovní iden-

tizovaně vytěžovány do spisové služby města

části, jmenovitě jejích příspěvkových orga-

ale také návrhem budoucí IT architektury

tity či jiných nástrojů eidentity může občan

a jednotlivých agend, ve kterých jsou data

nizací. Prioritou bylo v brzké době posky-

veřejných služeb, které bude moci městská

do městského Portálu občana od firmy

využívána. A hned tu máme ušetřenou nejen

tovat digitální služby občanům, zejména

část poskytovat svým občanům. V praxi

Gordic bez dalších přihlašování vklouznout

žadatelovu cestu na úřad, papír, mililitry ná-
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plně v tiskárně a následně i propisce, ale i čas

jevily i další typy organizací veřejné správy.

úředníka, který by byl strávený opětovným

Ostatně není divu, tato řešení vytváří jakési

přepisem a zadáváním informací z formuláře

centrum digitálních služeb, jejichž počet

do systému. A to nepočítáme čas, který by

i podobu už si volí organizace samy podle

vyžadovalo pátrání po nějakém překlepu

zájmu veřejnosti a dalších faktorů. Máme

během tohoto procesu.

tak za sebou řadu implementací pro krajské
úřady, na kterých je již několik let úspěšně

„

ŽIJEME S VÁMI

Portál
občana
šetří čas
žadatele,
úředníka,
snižuje
náklady
a chybovost

Žijeme s Vámi
Spokojenost dětí je pro nás důležitá

registrovaných obchodních trade-mark značek, do které dovolí nahlédnout Úřad průmyslového vlastnictví. Konečné

Lidé z měst, která využívají Portál občana od

řešen prostřednictvím Portálu občana třeba

firmy Gordic, nemusí před každým takovým

komplexní proces sběru žádostí o kotlíkové

úkonem googlit úřední dobu. Jestli si teď

dotace – od vyplňování s možností průběž-

říkáte, že po dočtení článku budete pro změ-

ného ukládání i následného elektronického

nu psát do vyhledávače, zda vaše město

podání přes příjem připravený na velký

zmíněný portál od firmy Gordic má, ušetřím

nápor v jediném okamžiku až po automati-

pár vteřin i vám. K získání této informace

zované vyhodnocování zohledňující pořadí

znamená. Je totiž znakem vynikajícího postavení značky

i případného odkazu stačí napsat název obce

a objemy čerpání.

na lokálním trhu.

slovo při udělování titulů má poté odborná komise, která
hodnotí podle předem daných kritérií, jakými jsou povědomí o značce, budování brandu, inovace, prestiž a obchodní
výsledky.
Ocenění Czech Business Superbrands 2021 pro nás hodně

do vyhledávacího okna na https://gordicpor-

Opět držíme v rukou exkluzivní
mezinárodní ocenění Top Rating

talobcana.cz/. Zajímá-li vás cokoliv dalšího

V posledních měsících se tato cesta k posky-

Rodina je jednou z hodnot, na které si naše společnost

o tomto řešení, ať už jste občan nebo zástup-

tování digitálních služeb objevila i v hledáč-

zakládá. Gordic jednal jako sociálně odpovědná firma dávno

ce úřadu, přesuňte se na spodní část této

ku několika městských částí Prahy. Příliš

předtím, než to začalo být trendy. Aktivně podporujeme růz-

stránky, kde objevíte kontaktní formulář.

nás nepřekvapilo, že průkopníkem zde byla

né neziskové organizace, mezi které se řadí i Dětský domov

S velkou radostí oznamujeme, že se nám znovu podařilo

progresivní a k digitalizaci koncepčně přistu-

Dolní Počernice. Děti, které zde žijí, jsou součástí rodinné

získat prestižní ocenění D&B Top Rating od společnosti

Doteď jsem psal o městských Portálech ob-

pující městská část Praha 5, která svůj portál

skupiny, u které se střídají pedagogičtí pracovníci. Cílem

Bisnode. Tento mezinárodní certifikát upozorňuje na výji-

čana od společnosti Gordic. Snad vás příliš

spustila v úvodu letošního března.

tohoto zařízení je, aby si děti co nejvíce osvojily běžné návyky

mečnou kvalitu a důvěryhodnost posuzované společnosti.

fungující rodiny a do budoucna byly připravené na samostat-

Hodnocení probíhá dle mezinárodně uznávané metodiky

né žití. Při odchodu navíc mohou využívat startovací byty.

Dun & Bradstreet a zvyšuje prestiž firmy na trhu nejen v Čes-

O dobrém fungování celého systému svědčí vysoká úspěšnost

ké republice. Všem současným i potenciálním obchodním

začlenění dětí do běžného života.

partnerům tímto certifikátem oceněná společnost dokazuje

nezmatu, ale zájem o portál pro občany pro-

svoji solventnost, důvěryhodnost a minimální rizikovost.
Současná pandemická situace domovu život neulehčila.

Cesta k získání certifikátu není jednoduchá. Dosáhnou na něj

Musel se postarat o dostatečné vybavení technikou, která

pouze firmy, které si udržely hodnocení rizikového faktoru

zajišťuje online výuku, a navíc ve velkém omezit některé své

D&B Ratingu na hodnotě „1“ po dobu minimálně 12 měsíců.

aktivity. Jsme proto rádi, že naším darem dětem zpříjemníme
už tak náročnou dobu.

Jsme pyšní na prestižní ocenění Czech
Business Superbrands 2021

GORDIC spol. s r.o.
IČO: 47903783, D&B D-U-N-S® Number 36-473-0556

Znovu po roce udělovala porota Business Council Česká

23. 03. 2021

republika pečetě Superbrands 2021 obchodním značkám
Od letošního roku provozuje

s vynikající pověstí. Je nám velkou ctí, že už třetím rokem se

svůj Portál občana také městská

mezi ně řadí i naše společnost. Získání značky Superbrands

Ocenění si velice vážíme a věříme, že příští rok se nám

část Praha 5

daného roku předchází několikakolové výběrové řízení.

bude dařit minimálně stejně tak dobře a zůstaneme stále

Do programu se jednotlivé značky nemůžou přihlásit, ani jej

důvěryhodnou a stabilní značkou pro naše zákazníky.

jakkoliv ovlivnit. Při nominaci se vychází z databáze všech
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PŘÍBĚH Z PRAXE

PŘÍBĚH Z PRAXE

Aplikace Městská policie ulehčuje
práci strážníkům

Obec Svojkov pokračuje v digitalizaci
úřadu, používá GINIS Express

Text: Lukáš Koreš / Stihnete přečíst za 1:08

Text: Andrea Arnoldová / Stihnete přečíst za 1:26

„

Vyspělé technologie dnes zasahují do každé oblasti našeho
života. Nejinak je tomu i v Telči. V historickém městě, které je zapsáno na Seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO, je potřeba soustavně dohlížet na dění v centru.
Nejenom v době prázdnin, kdy je plné turistů a konají se
zde různé kulturní akce, ale i mimo sezonu.
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Minulý rok, kdy v Telči vznikla městská

zhotovení fotodokumentace s přesnými GPS

policie, bylo potřeba si říct, jak co nejlépe

souřadnicemi. Díky nim zjistí, které části

využít moderní technologie, které by stráž-

města mají nejvyšší četnost přestupků. Mezi

níkům zjednodušily a zrychlily mnohdy

další výhody patří možnost identifikovat vo-

nelehkou práci. Právě proto začali používat

zidlo podle SPZ prostřednictvím registru sil-

modul Městská policie, který umožňuje

ničních vozidel. V řádu vteřin strážník zjistí,

zpracování jejich každodenní činnosti. Na-

komu auto patří a dostane se i k technickým

bízí třeba zadávání přestupků, které mohou

údajům. Ve fázi příprav je i mobilní napojení

přímo předat příslušnému orgánu.

na centrální registr řidičů.

V mobilní aplikaci může stráž-

Svojkov ležící v podhůří Lužických hor je nejen Vesnicí
roku 2019, ale patří také k progresivním obcím v oblasti digitalizace. Hledá totiž cesty, jak pomocí technologií zefektivnit úřední procesy a usnadnit život nejen svým zaměstnancům, ale především občanům.
Když se poohlédneme za implementací

V rámci
digitalizace úřadu
proběhla
implementace spisové
služby

spisové služby, účetnictví a evidence majetku, jak jste spokojeni s kvalitou služeb
a dodaných řešení od společnosti Gordic?
Účetnictví, evidenci majetku a spisovou
službu využíváme již řadu let. O pravidelné
aktualizace se nám stará firma HAiDA s.r.o.
z Nového Boru, která je distributorem systému GINIS Express od společnosti Gordic.
Jejich služby můžeme jen doporučit.

ník provést identifikaci vozidla

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodli

nebo přímo na místě zhotovit

spolupracovat s naší společností?

fotodokumentaci.

„

Rozpracovaný případ mohou
strážníci
řešit jak
v terénu,
tak v kanceláři

V tom jí pomáhá i GORDIC distributor Haida
a informační systém GINIS Express. V rámci

Zpracování účetnictví nám dříve zajišťoval

elektronizace obecního řadu proběhla

Okresní úřad v České Lípě. Poté co byl zru-

implementace spisové služby, účetnictví

šen, jsme se museli této práce chopit sami.

a evidence majetku. O zkušenosti spojené

K tomu bylo potřeba pořídit účetní program.

právě s platformou GINIS se s námi podělil

Doporučena nám byla společnost Gordic.

místostarosta obce Svojkov Ing. Pavel Šofr.

S implementací jsme opravdu spokojeni.

Pane Šofre, všichni máme za sebou neleh-

Z čeho máte jako obec největší obavy?

ké období spojené s pandemií Covid-19.
Jak se dotkla chodu vašeho úřadu?

Strašákem jsou pro nás různé viry, které kolují v online prostředí. Doufám, že antivirový

Chod úřadu je pandemií ovlivněn mini-

program, který využíváme je dostačující

málně. Zachovali jsme pravidelné úřední

a ochrání nás před nimi.

hodiny. V případě potřeby je možné si s námi
telefonicky domluvit schůzku i mimo ně.

S postupem času a rozvojem technologií

Vzájemné propojení počítače městské poli-

byla vytvořena i mobilní aplikace Městské

cie a mobilního zařízení strážníkům výrazně

policie Gordic, která je schopna díky pře-

ulehčuje jejich práci. Rozpracovaný případ

nosnému zařízení strážníkovi připravit pod-

mohou řešit jak v terénu, tak v kanceláři. Zá-

klady pro řešení podnětů nebo přestupků.

věrem lze ještě dodat, že používání aplikací

Určitě mi hlavně chybí osobní kontakt s lid-

Využívat mohou volné pokutové bloky a sle-

je velice intuitivní a u městské policie se těší

mi, možnost se s nimi potkávat. To je to, co

dovat jejich stav vyřízení. Navíc jim nabízí

velké oblibě.

v současné době dosti postrádám.

Přeci jenom, co Vám momentálně nejvíce
komplikuje pracovní život?
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KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Největším bezpečnostním
rizikem je člověk

lostí a dovedností zaměstnanců, následné

Světová pandemie zvýšila nároky na firmy

testování, tvorba a cvičení reakčních plánů

a organizace ve všech oblastech a kyberne-

při vypuknutí mimořádné bezpečnost-

tická bezpečnost není výjimkou. Je na vás,

ní události nebo nastavení bezpečných

zda se rozhodnete svou úroveň posílit nebo

přístupů do aplikací, systémů a úložišť.

budete riskovat.

Text: Dan Kresa / Stihnete přečíst za 2:25

3 způsoby, jak zvýšit znalosti a dovednosti zaměstnanců (nejen) v kybernetické bezpečnosti
Online kurz
Díky balíčku základního školení pro organizace se i lidé, kteří nemají IT v krvi, dozví
nejdůležitější informace z oblasti kybernetické bezpečnosti. Naučí se rozpoznávat
nejznámější druhy kyberútoků. Zjistí, jaké

Co mají v oblasti rizik společného velká zbrojovka vyvážející své produkty do celého světa, výrobce přívěsů působící
především v Evropě a IT firma, která slouží zejména českým a slovenským zákazníkům? U všech těchto i dalších
organizací je největším bezpečnostním rizikem člověk.
Neúprosná statistika

s jejich kódem. Oslovený člověk ale vše
nahlásil vedení.

Přes tři čtvrtiny vedoucích IT oddělení
označují za největší riziko pro organizaci

Pandemie vše zhoršila

právě své kolegy. Odmyslete si vývojáře
a testery z temné strany internetu, kteří

Využívání home office zvýšilo riziko naru-

vytváří škodlivý kód. Zaměřte se naopak na

šení kybernetické bezpečnosti. Odhlédněte

slabá místa ve vaší organizaci. Stačí, když

od děr v komunikačních aplikacích, které se

váš zaměstnanec klikne na odkaz v emai-

objevily například u nástroje Zoom. Chyby

lu, stáhne přílohu, vloží flashku nebo jiný

v programech nevyřešíte. Raději se podívej-

nosič do zařízení a neštěstí je na světě. Do

te, s jakými zařízeními a jakým způsobem

vaší firmy se tak rychle a jednoduše dostane

vaši kolegové pracují. Nemají zastaralé

škodlivý software, např. ransomware nebo

a nebezpečné služební notebooky, telefony

jiný malware.

či další pracovní nástroje? Mají na nich aktu-

jak jim předejít. Balík tvoří několik tematických okruhů, obsahujících prezentace,
videa, dokumenty a testy.

Školení na míru

„

Stali jste se obětí kyberútoku a potřebujete zaměstnance naučit, jak daný typ

Největším
rizikem
kybernetické
bezpečnosti
jsou ve
firmách sami
zaměstantci

rozpoznat? Řešíte jedinečný bezpečnostní
problém a chcete předat zkušenosti svým
kolegům? Rádi pro vás nachystáme školení
dle vašich představ. Společně vymyslíme
obsah, formu i případné testy. Školit zvládneme offline i online.

Brožura kybernetické
bezpečnosti
Už jste řešili, jak zvýšit znalosti a dovednosti
spolupracovníků mimo IT (účtárna, HR,

ální a plné verze bezpečnostních systémů?

marketing, správa) v kybernetické bezpeč-

Ransomware a malware však nejsou jediné

Používají svěřená zařízení pouze k pracov-

nosti? Díky online školení sice něco získají,

hrozby kybernetického světa. Další zajímavý

ním účelům? Disponují zabezpečeným a sta-

ale hrozí, že ve velmi krátkém čase vše

případ představuje manipulace pracovníka

bilním připojením k internetu?

zapomenou. Proto jsme pro vás připravili

skrze různé metody sociálního inženýrství
k provedení útočníkem požadované akce.

příručku s názvem „Základní příručka

Jaká jsou řešení?

Minulý rok došlo k pokusu o tento útok
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jsou největší hrozby a rizika. A především,

kybernetické bezpečnosti pro organizace“.
Díky ní zjistí, jak se bezpečně chovat v on-

i v automobilce Tesla. Skupina osob nabídla

Kybernetická bezpečnost je dlouhodobý

line světě a na co si dát pozor. Vše v pěkné

pracovníkovi Tesly miliony dolarů za to, že

a nikdy nekončící proces. Mezi možnosti,

grafice a s mnoha případy z praxe.

do zařízení v továrně zapojí flash disk

jak ji zlepšit, patří například zvyšování zna-
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DIGITÁLNÍ SLUŽBY

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Podporujeme profesní MBA vzdělávání
s prvky kyberbezpečnosti

GINIS Standard umožňuje externí
zpracování slev

Text: Petra Seizi / Stihnete přečíst za 1:03

Text: Pavel Polák / Stihnete přečíst za 1:12

„

Nástroj
externího
zpracování
slev umí
spolupracovat
s dalšími
systémy

Přeplněné popelnice a kontejnery na

popelnic či kontejnerů eviduje formou čá-

směsný odpad jsou strašákem nejedné obce

rových, nebo QR kódů. Díky tomu je systém

či města. Úřady jsou nuceny hledat různé

schopen určit slevy na poplatku pro jednot-

cesty, jak zpracování odpadků zefektivnit

livé domácnosti, například v závislosti na

a zároveň stávající služby nezdražovat.

množství odevzdaného vytříděného odpadu.

Jednou z možností, jak se z bludného kruhu

Slevy u některých obcí mohou dosahovat

dostat, je naučit lidi poctivě třídit.

až 50 % z roční platby za odpad pro celou
domácnost. Modul DDP umí komunikovat se

Jak ale obyvatele donutit, aby vše neházeli

systémem MESOH obousměrně, a to jedno-

do jednoho pytle? Co třeba jim za odměnu

duše pomocí dávek.

nabídnout zajímavé slevy. Úřadům v této
oblasti dosti zjednodušuje práci modul DDP

Externí zpracování slev se nemusí týkat pou-

(Daně, dávky, poplatky) platformy GINIS

ze poplatků za odpady, ale lze jej využít i pro

Standard, který nabízí spoustu možností,

libovolný systém udělování slev. Obvykle je

jak poskytovat slevy z místních poplatků.

rozumné tento nástroj využít v případě, kdy

Na četné podněty k němu byl přidán další

rozhodování o poskytnuté slevě závisí na

nástroj – možnost externího zpracování

informacích evidovaných mimo platformu

slev. Jeho předností je, že umí univerzálně

GINIS DDP.

spolupracovat s dalšími velmi sofistikova-

Život v digitálním prostředí nám sice na jedné straně ulehčuje práci, na druhé straně s sebou nese rizika v podobě
hackerských útoků. Abychom jim předešli, je potřeba se
soustavně vzdělávat v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Společnost Gordic reprezentovaná generál-

kdy na jedné straně je profesionál na vedoucí

ním ředitelem Jaromírem Řezáčem vnímá

pozici v oblasti logistiky a současně účastník

kybernetickou bezpečnost jako existenční

profesního MBA vzdělávání a na druhé lektor,

nutnost. Jako iniciátor zrodu společné aktivi-

expert předávající svoje zkušenosti z bezpeč-

ty více podnikatelských subjektů „Iniciativa

nostní oblasti, je příkladem transferu nejlep-

KYBEZ“ (www.iniciativakybez.cz), jejímž

ších zkušeností do provozní podnikové praxe.

posláním je snaha o bezpečnější digitální

Spolupráce s vašimi kolegy si vážíme a máme

prostor a kvalitní život v něm, podporuje

zájem ji trvale rozvíjet,“ říká Roman Jašek,

i studijní MBA program Logistika na Insti-

odborný garant MBA studia.

tutu MBA a profesního vzdělání při Vysoké
škole logistiky o.p.s. v Přerově.

nými systémy, které slevy řeší, a to velmi
komplexně.
Jedním z nich je třeba Motivační a evidenční

„

systém pro odpadové hospodářství MESOH.
Tříděný i směsný odpad z pytlů, barevných

Výhody nástroje externího zpracování
slev:
•

Jednoduché a rychlé zpracování slev

•

Propojení s téměř jakýmkoliv systémem

•

Úspora pro občany i města

Kybernetická
bezpečnost
je existenční
nutností,
říká Jaromír
Řezáč

Přednášet ve vybraných modulech budou
také zástupci naší společnosti, a to v oblas-
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Studium je určeno zejména manažerům

tech: Pokročilé metody v řízení projektů,

střední a vrcholové úrovně. Cílem je zvýšit

Pokročilé metody systémového inženýrství

jejich kompetence a výrazně podpořit osobní

a Strategický a bezpečnostní management.

růst. Vyučující studijního programu jsou

Bližší informace týkající se Studijního

experti s hlubokými znalostmi a profesioná-

programu MBA-Logistika najdete na webu

lové z oboru. „Spolupráce mezi odborníky,

Vysoké školy logistiky www.vslg.cz.
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ŽIJEME S VÁMI

DIGITÁLNÍ SLUŽBY

Žijeme s Vámi
Zapojíme se do finále European
Cyber Security Challange

300 firem z celého světa rozdělených do čtyřčlenných družstev. Barvy Gordicu reprezentovali David Brychta, Robert
Hron, Viktor Žigo a Štěpán Seidl, který se ujal role kapitána

Elektronické podpisy, pečetě
a časová razítka jednodušeji
a levněji
Text: Vít Cvrček / Stihnete přečíst za 4:08

týmu. Čistě mužský tým ještě doplnila hostující Eva Kulovaná. O tom, že konkurence byla obrovská, svědčí fakt, že se
do třídenního maratonu zapojili i úřadující mistr světa Nor
Magnus Carlsen, světová čtyřka Rus Jan Něpomňaščij, světová ženská šestka Maria Muzyčuk, a řada dalších velmistrů
a velmistryň. Pořadatel zvolil pro šampionát zajímavý herní
formát, kdy týmy rozdělil do osmi skupin, takže dvě tvořily
západ a šest východ. Jejich vítězové nakonec postoupili do
play-off. V naší skupině jsme si vůbec nevedli špatně, spíše
Digitální prostor je bezesporu spojen s kybernetickými ná-

naopak. Naše zkušená čtveřice totiž v konkurenci 38 týmů

strahami, kterým je potřeba čelit. Je proto nutné společnost

skončila na krásném šestém místě.

v této oblasti soustavně vzdělávat a začínat by se mělo už
u těch nejmenších. V této oblasti se už řadu let aktivně angažujeme. Podporujeme třeba školy zaměřené na kybernetickou bezpečnost, nebo kybernetické soutěže. Jsme proto hrdí,
že se můžeme stát součástí finále European Cyber Security
Challange (ECSC 2021), určeného pro středoškoláky, které

Pravidelně školíme naše zaměstnance
v kybernetické bezpečnosti

proběhne 28. září v Praze. Cílem akce, která se koná už od
roku 2014, je podporovat talenty v kybernetické bezpečnosti
z celé Evropy a využít jejich potenciálu ve státních organizacích, soukromých firmách i ve vědě a výzkumu. Ti nejlepší
mezi sebou změří síly třeba v penetračních testech, kryptografii, nebo forenzní analýze.

Úspěšně jsme se zapojili do šachového
online mistrovství světa firem
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S rozvojem informačních technologií v Česku roste v po-

Klienti společnosti Gordic se díky certifikovanému
partnerství se Software602 obejdou při kvalifikovaném
elektronickém podepisování bez tokenů nebo čipových
karet. Uživatelé informačního systému GINIS nyní mohou
podepisovat a pečetit jednodušeji a levněji.

sledních letech i počet hackerských útoků. Živnou půdu pro
ně připravují firmy, které jsou přesvědčeny, že stačí pořídit

Pokud jste někdy vyřizovali právní záleži-

elektronicky podepisovat, ovšem má to dost

antivirový program, který je pravidelně aktualizovaný.

tost za úřad elektronicky, patrně již víte, že

praktických nevýhod.

Toto tvrzení je ale mylné, protože největší riziko bývá často

vám k tomu nestačí zaručený elektronický

vzdáleno od počítače jen 50 centimetrů. Nyní jsme se proto

podpis. Zákonem č. 297/2016 Sb. je při pode-

Předně nejde o nic levného, pro organizaci

výrazně zaměřili na pravidelná školení zaměstnanců. Proto

pisování dokumentů, vzniklých v prostředí

či úřad to znamená další vyřizování a token

naše kolegy zapojujeme do pravidelného interního vzdělá-

tzv. „veřejnoprávního podepisujícího“ nutný

nebo čipová karta se mohou ztratit. V tako-

vání kybernetické bezpečnosti, které probíhá elektronickou

kvalifikovaný elektronický podpis, k němuž

vém případě je nutné předčasně zneplatnit

formou na bází jednotlivých tematických kurzů, jakými

je ale třeba nejprve získat osobní kvalifiko-

certifikát na ztraceném prostředku, koupit

jsou: Co je kybernetická bezpečnost, Kybernetické útoky

vaný certifikát. Ten vydává kvalifikovaná

nový token nebo čipovou kartu a na ně pak

a jak se jim bránit, Hrozby a zranitelnost, Jak se chovat

certifikační autorita, u nás např. PostSig-

pořídit nový certifikát. Ale nemusí jít hned

Život v digitálním prostředí nemusí být vždy jen o práci, ale

bezpečně a Účinná ochrana a obrana. Díky kurzům se napří-

num od České pošty. Tento kvalifikovaný

o ztrátu, stačí kvalifikovaný prostředek

také o zábavě. To potvrzuje skupina našich zaměstnanců,

klad dozvěděli, jak správně zabezpečit svoje účty, jak často

certifikát se ovšem musí vygenerovat a ulo-

zapomenout doma nebo v kanceláři a rázem

která se skvěle zapojila do historicky prvního šachového

měnit hesla a co dělat, aby byla silná a jedinečná. Školení

žit na tzv. kvalifikovaný prostředek, což

není možné kvalifikovaně elektronicky

online mistrovství světa firem (2021 World Corporate Cham-

probíhá prostřednictvím aplikace GDPO z rodiny nástrojů

je například token nebo čipová karta. Bez

podepisovat. Token a čipová karta mají

pionship). Mezinárodní utkání odstartovalo za účasti téměř

www.gordiccybersec.cz.

nich pak nelze dokumenty kvalifikovaně

navíc obslužný software často pouze pro
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Windows, a to ještě jen pro konkrétní verze,

svého počítače, tabletu nebo mobilního tele-

takže například na operačních systémech

fonu zabezpečeným spojením přes internet,

Android, iOS, iPadOS, macOS a Linux se

a poté může podepsat jakýkoliv dokument,

s nimi obvykle dokument kvalifikovaně

aniž by k tomu potřeboval token nebo čipo-

elektronicky podepsat nedá.

vou kartu. Podepisovaný dokument navíc
neputuje internetem a je stále bezpečně

Co je opravdu nepříjemné, je nemožnost

uložen v prostředí systému, ve kterém byl

okamžitého „odstřihnutí“ tokenu či karty

vytvořen a schválen – tedy v elektronické

pro podepisování ve chvíli, kdy je jejich

spisové službě. A to i v případě, kdy jej

držitel postaven mimo službu nebo propuš-

podepisujete během služební cesty stovky

těn ze zaměstnání. Stejně tak není fakticky

kilometrů od své kanceláře. Na rozdíl od ob-

možné kontrolovat, jaké dokumenty byly dr-

vyklých forem elektronického podepisování

žitelem certifikátu podepsány. Existuje tedy

je tak minimalizováno riziko, že se k obsahu

reálné riziko zneužití zaměstnaneckého

dokumentu dostane někdo nepovolaný. Na-

„

Nejde však jen
o podepisování

Služba
SecuSign
umožňuje
podepisovat
a pečetit
bezpečně
a jednoduše

Co říká zákon

Od 1. února 2022 navíc vejde v účinnost § 5

Centrální správa a evidence všech certifiká-

odst. 2 zákona č. 12/2020 Sb. o právu na digi-

tů je upravena vyhláškou č. 259/2012 Sb.

tální služby, kdy bude nutné mimo stávající

v § 17 odst. 4), následovně: „Původce

případy opatřovat kvalifikovanou pečetí

vede evidenci kvalifikovaných certifikátů

a časovým razítkem i tzv. „Osvědčení o di-

vydaných akreditovanými poskytovateli

gitálním úkonu“, což je dokument PDF/A,

certifikačních služeb, jichž je držitelem a na

který musí být automatizovaně vystaven na

nichž jsou založeny jím užívané uznávané

každý úspěšně realizovaný digitální úkon.

elektronické podpisy, a kvalifikovaných sys-

Toto sebou přinese enormní nárůst spotřeby

témových certifikátů, jichž je držitelem a na

těchto pečetí a razítek. Abyste je nemuseli

nichž jsou založeny jím užívané uznávané

draze nakupovat, v rámci služby SecuSign

elektronické značky, vydaných akreditova-

certifikátu. A především: firma či organizace

sazení této formy elektronického podepiso-

v informačním systému GINIS můžete

ným poskytovatelem certifikačních služeb.“

nemá v reálném čase fakticky pod kontrolou

vání tak mimo jiné výrazně zvyšuje reálnou

i pečeti čerpat neomezeně za zvýhodněnou

Díky vzdálenému podepisování je i tato

správu všech certifikátů, protože jsou roze-

míru ochrany osobních údajů.

cenu podle velikosti vaší organizace.

povinnost splněna.

Rázem odpadají náklady na pořizování to-

Díky službě SecuSign tedy můžete podepi-

Řešením je vzdálená správa
certifikátů

kenů či karet, na jejich zabezpečení a řešení

sovat a pečetit bezpečně a jednoduše. Máte

problémů s jejich ztrátou nebo zapomíná-

neustálou kontrolu nad všemi operacemi

Když se nemusí
podepisovat, pečetí se

ním. Veškerou odpovědnost za zabezpečení

v rámci vaší organizace, můžete okamžitě

Nestanoví-li jiný právní předpis jako náleži-

Co s tím? Všechny certifikáty vašich zaměst-

vašich certifikátů nese dodavatel služby

přidělovat a odebírat práva pro využívání za-

tost právního jednání obsaženého v doku-

nanců můžete umístit na spolehlivý kvalifi-

SecuSign, v tomto případě společnost Soft-

městnaneckých certifikátů a nepotřebujete

mentu podpis nebo tato náležitost nevyplý-

kovaný prostředek HSM. Jedná se o modul

ware602. Vy nemusíte řešit nic, prostě se jen

k tomu nic jiného než váš počítač, notebook,

vá z povahy právního jednání, veřejnoprávní

provozovaný v bezpečném datacentru s cer-

přihlásíte, autentizujete se a můžete kvalifi-

tablet nebo i pouhý telefon. Pokud Vás tato

podepisující a jiná právnická osoba, jedná-li

tifikací TIER III, který splňuje veškeré po-

kovaně vzdáleně podepisovat. Zprovoznění

nová služba zaujala, obraťte se na svého

při výkonu své působnosti, zapečetí doku-

žadavky evropského nařízení eIDAS. A nyní

je otázkou okamžiku, nároky na uživatele

distributora GINIS.

ment v elektronické podobě kvalifikovanou

se dostáváme k praktickému příkladu, jak

jsou minimální a zabezpečení certifikátů na-

elektronickou pečetí. Jedná se o případ, kdy

může toto řešení pomoci uživatelům našeho

opak maximální. Navíc máte neustále plnou

automatizovaně vytváříte dokumenty jako

informačního systému GINIS. Z něj se totiž

kontrolu nad tím, co se ve vašem úřadu elek-

je například transakční protokol či potvr-

uživatel důvěryhodně autentizuje k HSM ze

tronicky podepíše.

zení doručení datové zprávy elektronickou

sety po tokenech a kartách.

podatelnou. NSeSSS ve svém požadavku č.
5.3.3 dokonce stanovuje povinnost transakční protokol označit kvalifikovanou pečetí
(nebo podpisem, to ovšem znamená každý
den protokol včetně víkendů a svátků ručně
podepisovat) a časovým razítkem.

Princip vzdáleného podepisování

Bezpečná dvoufaktorová autentizace prostřednictvím
602®Key na Google Play / App Store
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ŽIJEME S VÁMI

Podáváme pomocnou ruku
znevýhodněným lidem
Text: Adéla Chaloupecká / Stihnete přečíst za 1:09

Osud lidí, kteří se ocitli v těžké životní situaci, nám
není lhostejný. Řada z nich si nemůže dovolit nákup
ani toho nejzákladnějšího jídla a je závislá na podpoře
potravinových bank. V rámci celorepublikové sbírky
potravin jsme proto vyrazili na nákup a pořídili dva
vrchovaté nákupní koše trvanlivého jídla a drogerie.
Počet lidí, kteří se neobejdou bez cizí

dodává místostarostka Prahy 2 a zakladatel-

pomoci vzrostl v minulém roce o desítky

ka nadačního fondu Dvojka srdcem Alexan-

procent. Velký podíl na tom má současná

dra Udženija. Jedním z míst, kde mohli lidé

pandemická situace, kvůli které řada z nich

nakoupené zboží předávat, bylo náměstí

přišla o své zaměstnání a tím pádem také

Míru v Praze. Akce pod širým nebem byla

o finanční příjem. Celorepubliková sbírka

pořádána pod záštitou městské části Praha 2

potravin probíhá dvakrát ročně a u veřejnos-

společně s nadací Dvojka srdcem.

„

Výsledky
sbírky předčily veškerá
očekávání
organizátorů

ti se těší velké oblibě.

Kontakty

Svědčí o tom fakt, že naposledy lidé organizátorům odevzdali přes 300 tun zboží pro
potřebné. Tato událost patří mezi největší

GORDIC spol. s r.o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava, tel.: 567 309 136, fax: 567 307 343, gordic@gordic.cz

charitativní akce v České republice. Pomoci

GORDIC Praha, Italská 35, 120 00 Praha 2, tel.: 227 201 711, gordicph@gordic.cz

má především seniorům, samoživitelům,

GORDIC Brno, Kounicova 6, 602 00 Brno, tel.: 541 244 201, gordicbm@gordic.cz

pěstounským rodinám, dětským domovům,

GORDIC Ostrava, 28. října 121a, 702 18 Ostrava, tel.: 596 411 090, gordicov@gordic.cz

hendikepovaným či lidem bez domova.

GORDIC Distributor, KMS software s. r. o., Brněnská 604/22, 586 01 Jihlava, tel.: 567 304 247, kms@gordic.cz
GORDIC Distributor, BNSOFT s. r. o., Bezručova 3, 669 02 Znojmo, tel.: 515 300 611, bnsoft@gordic.cz

„Ráda bych poděkovala našemu dlouholeté-
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GORDIC Distributor, HAiDA s. r. o., Gen. Svobody 802, 473 01 Nový Bor, tel.: 487 722 291, haida@gordic.cz

mu partnerovi, kterým je společnost Gordic.

Zboží si od nás přímo na místě

Firma do sbírky darovala nemalé množství

převzala místostarostka Prahy 2

potravin a drogerie, za což jsme jí vděčni,“

Alexandra Udženija (uprostřed)

GORDIC Distributor, DATAB Consult s. r. o., Josefa Stancla 151, 686 01 Uherské Hradiště, tel.: 572 570 087, datab@gordic.cz

www.gordic.cz
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Hromadná konverzní pošta
Hromadná konverzní pošta představuje možnost snadného digitálního rozesílání hromadných výzev
k úhradě, předpisů a další korespondence. Včetně těch, které vyžadují v papírové podobě vlastnoruční
podpis oprávněné úřední osoby a otisk razítka.

Poznejte výhody hromadné konverzní služby
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Zjednodušení a zlevnění procesu odesílání

Plný soulad s platnou legislativou

zásilek adresátům

(Správní řád)

Rozšíření okruhu takto doručovaných

Maximální ochrana v celém procesu

dokumentů (úřední psaní)

přenosu dat

Snížení časové náročnosti při zpracování

Úspora nákladů na tisk a přípravu zásilek

zásilek

k odeslání

Archivace dodejek/zásilek

Sledování stavu zpracování zásilky

www.gordic.cz

