
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

480. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 25. schůze, konané dne 15. června 2016 

 
ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán EU pro „eGovernment“ 
na období 2016 – 2020 Urychlování digitální transformace veřejné správy 
/senátní tisk č. K 85/10/ 
 
Senát  
 
I.  
 

1. vnímá pozitivně 
nový akční plán pro eGovernment na období 2016–2020, který dle jeho názoru 
představuje správnou vizi rozvoje elektronické veřejné správy a mohl by vést 
k odstranění překážek, kterým v současné době čelí občané a podniky, a přispět 
k dokončení jednotného digitálního trhu; 
 

2. připomíná 
v této souvislosti své usnesení č. 236 z 10. funkčního období z 23. září 2015 
ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro jednotný digitální trh v EU, 
ve kterém vyjádřil podporu snahám Komise v oblasti elektronické veřejné správy; 

 
II. 
 

1. souhlasí 
se všemi základními zásadami stanovenými v akčním plánu, které musí všechna 
navrhovaná opatření respektovat, a oceňuje, že Komise mezi tyto zásady zařadila 
také zásadu „standardně digitalizované“ a zásadu „pouze jednou“, jelikož jejich 
podporu Senát rovněž požadoval ve svém usnesení č. 236 ke Strategii pro 
jednotný digitální trh;  
 

2. podporuje rovněž 
větší zapojení veřejnosti do tvorby a poskytování služeb elektronické veřejné 
správy, jelikož větší interakce mezi orgány veřejné správy a občany a podniky by 
mohla být přínosem pro obě strany;  



 
3. je toho názoru,  

že vytváření jakéhokoliv společného prostoru, obzvláště společného digitálního 
prostoru, přináší řadu pozitiv, ale také řadu rizik spočívajících například v rychlém 
šíření i negativních impulsů, a proto budování takového prostoru, včetně jeho 
ochrany, vyžaduje komplexní a jednotný přístup, obzvláště pokud má zajišťovat 
ukládání citlivých dat a jejich transfer či sdílení; 
 

4. zdůrazňuje proto, 
v souvislosti s narůstající počtem kybernetických útoků zaměřených na webové 
servery veřejné správy a zvyšující se počítačovou kriminalitou, potřebu 
důkladného a efektivního zabezpečení elektronických systémů veřejné správy, aby 
nedocházelo k jejich vyřazení z provozu či k úniku citlivých údajů, a zajištění 
přístupu k těmto systémům i v případě rozsáhlých technických či technologických 
výpadků;  
 

5. uvědomuje si,  
že se Česká republika v oblasti poskytování a využívání digitálních veřejných 
služeb umísťuje dle mezinárodních průzkumů na posledních místech v porovnání 
s ostatními členskými státy EU; dodává nicméně, že tato hodnocení se zaměřují 
především na přímé služby občanům, které jim umožňují snadněji komunikovat 
se státem, zatímco Česká republika prozatím investovala spíše do infrastruktury či 
do oblasti sdílení dat; 
 

6. je však toho názoru,  
že i přes úspěšnou realizaci několika projektů elektronizace veřejné správy se 
Česká republika potýká s celou řadou problémů, které brání úspěšnému rozvoji 
této oblasti;  

 
 

7. vítá 
proto zřízení funkce koordinátora digitální agendy při Úřadu vlády, jehož jednou 
z hlavních priorit je také jednoduše dostupný a uživatelsky přívětivý 
eGovernment, jelikož i Senát ve svém usnesení č. 236 ke Strategii pro jednotný 
digitální trh považoval za vysoce žádoucí stanovit jednoho hlavního gestora 
zodpovědného za rozvoj digitální agendy v ČR;  
 

8. domnívá se však, 
že pro úspěšný rozvoj elektronické veřejné správy v České republice bude také 
zapotřebí:  
a) stanovit jasnou a dlouhodobou koncepci rozvoje elektronické veřejné 

správy, která bude vyhovovat všem hlavním politickým silám, aby se 
předešlo častým změnám v koncepci a diskontinuitě rozvoje; 

b) klást větší důraz na využívání sdílených služeb, kdy více orgánů veřejné 
správy využívá tutéž službu, což by mělo vést mimo jiné také k úspoře 
finančních prostředků;  

c) aby orgány veřejné správy získaly více kvalifikovaných odborníků v oblasti 
informačních a komunikačních technologií (IKT), čímž by nedocházelo 
k outsourcingu vývojových a provozních aktivit a v důsledku toho také 
k vysoké závislosti na externích dodavatelích;  

d) klást větší důraz na rozvoj přímých služeb veřejné správy pro občany 
a podniky, které by usnadnily a zefektivnily jejich komunikaci s orgány 
veřejné správy; 

 
9. považuje rovněž za důležité 

a) zlepšit prezentaci dosažených výsledků České republiky v oblasti 
eGovernmentu a jejich přínosů;  



b) efektivně využívat pro rozvoj služeb elektronické veřejné správy finanční 
prostředky, které má Česká republika k dispozici z různých programů EU;  

 
III. 
 

1. žádá vládu,  
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko, 
a o navazujících iniciativách; 

 
2. pověřuje 

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milan Štěch v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 
 

František Bradáč v. r. 
ověřovatel Senátu 


