
Program 

 

Úterý 10. října – Informace, správa dat a interoperabilita  

09:00-09:45 Úvod 

Prof. Costas Th. Grammenos, prezident, International Hellenic University 

Olga Gerovasili, řecká ministryně pro administrativní rekonstrukci 

doc. Kamtsidou Ifigeneia, prezidentka, National Centre for Public Administration & Local 
Government (EKDDA), Aristotle University of Thessaloniki (AUTH) 

asistent profesora Vassilios Peristeras, vědecký koordinátor vzdělávání CIO, International Hellenic 
University 

09:45-10:30 Hlavní příspěvek 

 Elektronická veřejná správa – příležitost pro Evropu 

Mário Campolargo, zástupce generálního ředitele GŘ DIGIT, Evropská komise  

10:30-11:00 Přestávka na kávu 

Den I: Informace, správa dat a interoperabilita 

Koordinátoři: 

 Stefan Decker, ředitel Fraunhofer FIT, profesor RWTH Cáchy 

 Vassilios Peristeras, asistent profesora “Webové informační systémy”, International Hellenic 

University,  

Informace a data jsou dnes vytvářeny ve velkém množství. Zároveň vznikají nová paradigmata pro 

ukládání, zpracování, analýzu a sdílení dat. Pro veřejné správy toto nové prostředí vytváří příležitosti a 

výzvy. Jak tato kvanta dat mohou být využita k prosazování vytváření politik založených na důkazech? 

Jak by měl veřejné správy publikovat a sdílet data a informace? Jak daleko jsme od paradigmatu “no-

stop vlády”?  

11:00-12:00 Informace, Správa dat  & Interoperabilita, prezentace - část I 

 Úvod: K administrativám řízeným daty, Vassilios Peristeras & Stefan Decker 

 Implementace interoperability v EU: nový evropský rámec interoperability, prezentace z 

programu ISA, GŘ DIGIT, Evropská komise 



 Společný rámec informačního managementu (CIMF), Declan Deasy, bývalý ředitel GŘ 

Informatika, Evropská komise 

 “Princip pouze jednou” a projekt TOOP, Prof. Robert Krimmer, univerzita Tallinn 

12:00-13:00 Informace, Správa dat  & Interoperabilita, prezentace - část II 

 Uruguayská datová iniciativa. Dosahování budoucnosti, Jorge Abin, ředitel AGESIC – 

Uruguayská eGovernmentová agentura  

 Emanuel Darmanin, vedoucí oddělení strategie a obchodu, Maltská informační technologická 

agentura  

 Principy implementace sjednoceného datového prostoru v institucích lotyšského veřejného 

sektoru, Dita Gabalina, odborník v IT architektuře, Ministerstvo životního prostředí a místního 

rozvoje, Lotyšsko 

 Datová správa: pokládání základů pro veřejný sektor řízený daty, Nikolaos Loutas, ředitel, PwC 

Belgium 

13:00-14:00 Přestávka na oběd 

14:00-15:15 Informace, Správa dat  & Interoperabilita, Workshop - část I 

 Účastníci budou rozděleni do skupin. Každá skupina se zaměří a bude diskutovat téma vztahující se k 

problému. Skupiny také mohou definovat témata, která chtějí diskutovat (detaily budou oznámeny).   

Předběžná témata: 

 Platformy, nástroje, technologie a standard pro informační/data management a 

interoperabilitu  

 Organizační a právní aspekty informačního/ data management a interoperabilita 

 Využívání nových datových zdrojů a technologií: Internet věcí, sociální media, velká data, 

analýza dat, inteligentní systémy 

 Hlavní výzvy pro informace, správu dat a interoperabilitu 

15:15-15:35 Přestávka na kávu 

15:15-16:45 Informace, Správa dat a Interoperabilita, Workshop - část II 

 Skupinové prezentace a diskuze v plénu 

16:45-17:00 

 Souhrn, ukončení dne 

 



Středa 11. října Open government a open data 

Koordinátor: 

 Marijn Janssen, profesor “ICT & správa”, Delft University of Technology,Nizozemsko 

Státy berou open government jako způsob k překonání vzdálenosti mezi svými složkami a voliči a ke 

zprostředkování inovace podniků. Zatím je výsledek často zklamáním a zaměření bylo na otevírání dat a 

zprostředkování technologie, místo zajištění transparentnosti, důvěryhodnosti a angažovanosti. Nicméně existuje 

mnoho úspěšných příkladů a výsledků. Program dne bude zaměřen na dosažení efektivnějších politik. Účastníci 

budou sdílet dobré a špatné zkušenosti k dosažení lepších politik. 

09:00-10:00 Hlavní příspěvek 

 Politika otevřených dat: řecká iniciativa k otevřeným datům, Nikolaos Michalopoulos, generální ředitel 

pro reformační politiku a eGovernment. Ministerstvo správní rekonstrukce, Řecko 

10:00-10:45 

 Nová obecná regulace ochrany dat s ohledem na veřejný sektor, Ioannis Inglezakis, docent, právnická 

fakulta, Aristotle University of Thessaloniki 

10:45-11:15 Přestávka na kávu 

11:15-12:45 

 Spolupráce u otevřených dat: Vytvářejí otevřená data otevřenou vládu?, Marijn Janssen, Delft university 

of Technology, Nizozemsko 

12:45-14:00 Přestávka na oběd 

14:00-15:30 Směrem k lepším politikám otevřené vlády, Workshop – část I 

Některé země považují otevřenou vládu za podobnou otevřeným datům, zatímco jiné země mají širší přístup. V 

některých zemích je důraz kladen na národní úroveň, zatímco v jiných zemích se zaměřují na místní úroveň, kdy 

je záměr testován v praxi. 

V rámci skupin bude probíhat diskuze o otevřených vládních politikách. Budou řešeny tyto otázky: Jaké prvky by 

měly být zahrnuty do otevřených vládních politik? Co činí efektivní otevřenou vládní politiku? Jaký je vztah mezi 

politikami na národní a místní úrovni? 

 



15:30-16:00 Přestávka na kávu 

16:00-17:00 Směrem k lepším politikám otevřené vlády, Workshop – část II 

 Výstupy ze skupinových diskuzí budou prezentovány na plenárních sekcích, následovaných plenární 

diskuzí a shrnutím.  

 

Čtvrtek 12. října - Inovace veřejného sektoru  

koordinátoři: 

 Joep Crompvoets, profesor informačního managementu ve veřejném sektoru, KU Leuven, Belgie 

 Vasilis Koulolias, ředitel eGovlab, Stockholm University, Švédsko 

Veřejný sektor hraje klíčovou ekonomickou úlohu jako regulátor, poskytovatel služeb a zaměstnavatel. 

Zaměstnání poskytovaná veřejným sektorem představují více než 25% celkové zaměstnanosti a významný podíl 

ekonomické aktivity v Evropě. Efektivní a produktivní veřejný sektor může být silným hybatelem růstu 

soukromého sektoru. V tomto okamžiku existuje silné odůvodnění zvýšení efektivity, lepší správy, rychlejšího 

plnění a většího zapojení občanů do veřejného sektoru. 

V tomto kontextu bude program tohoto dne věnován společné diskuzi o hodnotě spoluvytváření v rámci 

poskytování veřejných služeb. Experti z belgické KU Leuven a švédské eGovLab na Stockholmské univerzitě 

budeme spolupracovat se skupinami prostřednictvím procesu společného návrhu a spoluvytváření, kde budeme 

modelovat organizační struktury a budeme vytvářet obchodní modely, které podporují digitální transformaci. 

Témata: Úvod do inovací veřejného sektoru, Smart World, dezinformace 

09:00-10:00 Hlavní příspěvek 

 Inovace veřejného sektoru – současné trendy, Ioannis Taphillis, generální tajemník pro digitální politiku, 

Řecko 

10:00-10:45 

 Inovace veřejného sektoru – správa “ Smart World”, Joep Crompvoets 

10:45-11:15 Přestávka na kávu 

11:15-11:45 



 Inovativní postupy ve veřejné správě (pozorování, uložiště a konzulatce), Emmanouil Zoulias, ředitel 

odboru IT & Dimitrios Tsimaras, koordinátor, Dokumentační a inovační oddělení, National Centre for 

Public Administration and Local Government 

11:45-12:45 

 Dezinformace: specifická migrace, Vasilis Koulolias 

Úvod do témat workshopu, dopad na kulturní rozdíly v elektronických službách, struktura – výběr obchodního 

modelu organizace, který podporuje elektronickou vládu 

12:45-14:00 Přestávka na kávu 

14:00-15:30 Inovace veřejného sektoru, workshop - část I 

 Skupina bude rozdělena do podskupin. Každá podskupina se zaměří na různé efekty dezinformací při 

poskytování veřejných služeb. Téma migrace budeme zkoumat jako případ použití a budeme diskutovat o 

technikách, které mohou vznikající digitální nástroje hrát při přizpůsobení veřejných služeb. Otázky k 

diskuzi - Jaké se objevují nové modely? Jak lze zavést technologický pokrok? Jak nejlépe pomáhat  

kanálům inovačních nápadů  do veřejných služeb, start-upů a systémových změn? 

15:30-16:00 Přestávka na kávu 

16:00-17:00 Inovace veřejného sektoru, Workshop - část II 

 Plenární prezentace & celková diskuze, koordinátoři diskuze: Vasilis Koulolias & Joep Crompvoets 

Pátek 13. října – Digitální vládní podnik 

Koordinátor: 

 Tomasz Janowski, výkonný ředitel aplikované informatiky v managementu a hostující profesor,  Gdańsk 

University of Technology, Polsko; hostující profesor, Danube University Krems, Rakousko 

Digitalizace přinesla společnostem a ekonomikám obrovský přínos v oblasti přístupu k veřejné službě, 

efektivnější, transparentnější a citlivější veřejnou správu, větší zapojení občanů do politických a vládních 

záležitostí a rozvoj znalostních společností a ekonomik. 

Digitalizace také ukazuje svou temnou stránku tím, že zvyšuje stávající a vytváří nové nerovnosti, vystavuje lidi 

kyberkriminalitě a ztrátě soukromí a umožňuje masovou manipulaci s politickými názory lidí, často přes státní 

hranice.  



Program tohoto dne se zaměří na roli a odpovědnosti vedoucích informačních pracovníků vlády, aby se ujistil, 

že digitální vládní podnik prostřednictvím dostupných politik a programových nástrojů může pomoci přinést 

výhody a řešit rizika elektronizace. 

 Program bude zahrnovat: 

 Sérii prezentací významných vládních činitelů o výkonnosti digitálního vládního podniku ve čtyřech 

národních kontextech EU; 

 Diskuzní panel mezi přednášejícími a posluchači o možnostech a inhibitorech digitálního vládního 

podniku v členských státech EU; a 

  Workshop o úloze a povinnostech vedoucích informačních pracovníků vlády v rámci digitálního vládního 

podniku, který má přinést výhody a zabývat se riziky elektronizace, a to s přihlédnutím k přínosům a 

inhibitorům přítomným v jednotlivých zemích. 

9:00-10:00 Prezentace 

 Digitální transformace ve španělské vládě, Miguel A. Amutio, zástupce ředitele sekce, Koordinace ICT 

jednotek, generální sekretariát pro digitální správu, Ministerstvo financí a veřejné funkce, Španělsko   

 Digitální vládní transformace v Nizozemsku, John Kootstra, poradce koordinačních politik, ministerstvo 

vnitra a vztahů království, Nizozemsko 

 Případová studie o digitální transformaci belgického veřejného sektoru, Frank Leyman, manažer 

mezinárodních vztahů, GŘ digitální transformace, Ministerstvo federální vládní služby, Belgie 

 Vláda jako platforma v řecké veřejné správě: minulost, současnost, budoucnost, Anastasios Salis, ředitel 

národních ICT projektů, Generální sekretariát pro digitální politiku, Řecko 

10:00-10:45 

 Diskuzní panel 

Panel zainteresuje přednášející a účastníky do diskuze o otázce "Jaké jsou prostředky a inhibitory pro digitální 

vládní podnik v různých národních souvislostech?" s ohledem na perspektivu EU i mimo ni. 

10:45-11:15 Přestávka na kávu 

11:15-12:45 

 Digitální vládní podnik, Workshop - část I 

Workshop bude zahájen rozdělením posluchačů do skupin a zároveň zajištěním rozmanitého národního a 

sektorálního zastoupení. Každá skupina bude nezávisle diskutovat o úloze a povinnostech vedoucích 



informačních pracovníků v rámci digitálního vládního podniku s cílem poskytnout výhody a řešit rizika 

digitalizace. Program bude pokračovat po obědě. 

12:45-14:00 Přestávka na oběd 

14:00-15:00 

 Digitální vládní podnik, Workshop - část II 

Výstupy diskuzí ve skupinách budou prezentovány na plenárním zasedání, následovat bude plenární diskuze a 

shrnutí. 

15:00-15:30 Přestávka na kávu 

15:30-16:30 

 Závěry semináře, panel, účastní se Vassilios Peristeras, Joep Crompvoets, Stefan Decker, Tomasz 

Janowski, Marijn Janssen, Vasilis Koulolias, Dimitris Tsimaras 

  

 

 


