Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Palackého náměstí 4, P.O.Box 60
128 01 Praha 2

V Praze, dne 21. května 2018

K č. j.: UZIS/034287/2018

Vážená paní

,

Nejejdnodušší bude zřejmě, když vám pošlu fyzicky ověřený podpis na tom Vašem formuláři.
S digitalizaci státní správy je to evidentně tragické, já jako občan mám chuť komunikovat se
státem elektronicky, ale zaručený el. podpis za za cenu min. 5 000 Kč za rok si navrch
k datovce objednávat nebudu.
Rád bych vás poprosil, jestli byste si našla někdy na poradách čas a jakožto státní
zaměstnanec v příspěvkovce MZd ČR sdělila na zřizovateli, že tenhle postup komunikace se
státem je absurdní a měl by být zjednodušen. Sám jsem byl několik let státním úředníkem,
tak si dokážu představit strasti i sladký vítězství iniciativy jednotlivce.
Nicméně, dodatkem, proč to nestačí poslat do datovky, fakt nechápu. Je to absurdní házení
klacků pod nohy. Rád bych se Vás tímto tázal, na základě zákona č. 106/1999 Sb., proč vaše
odpověď na mé podání neobsahuje výstup autorizované konverze odpovědi k formuláři
nesouhlasu neopatřeného úředně ověřeným podpisem. Vaše odpověď dále nesplňuje
podmínky stanovené v zákoně č. 300/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména
legislativy týkající se informačních systémů státní správy. Proč vaše odpověď není
elektronicky podepsaná? Jak mám vědět, že jste, kdo jste? V následujících měsících nadto
přichází zcela nová pravidla pro státní správu a samosprávu jak podepisovat dokumenty,
vzhledem k tomu, že novou praxi stále ještě na vaší odpovědi nevidím, znamená to, že nejste
připraveni posílat dokumenty se zaručeným a autorizovaným elektronickým podpisem, i když
to sami vyžadujete po běžných občanech?
A kolik elektronicky podepsaných dopisů, ať už autorizovaným, či zaručeným podpisem, jste
poslali soukromým osobám, tj. občanů, ČR, v tomto roce? A kolik v loňském? A máte do
budoucna v plánu podepisovat všechny zprávy posílané datovou schránkou ještě navíc
elektronickým podpisem?
Připomínám, že toto je dotaz na základě 106ky. Těším se na odpověď v zákonné lhůtě.

S přátelským pozdravem,

