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Abstrakt: Článek se zabývá hodnocením využití služeb eGovernmentu v České 
republice v porovnání s ostatními státy Evropské unie. Vychází z dostupných 
aktuálních dokumentů, zejména na stránkách EUROSTATu a na druhé straně  
z  výsledků průzkumu, který se uskutečnil na KIT VŠE v průběhu roku 2014. Výsledky 
průzkumu z KIT VŠE ukazují současné vnímání a postoje občanů ČR k využívání 
těchto služeb. Tento článek se zabývá výlučně vztahem občanů ke službám 
eGovernmentu, předpokládá se, že navazující článek bude zaměřen na vztah podniků 
k těmto službám.  

Klíčová slova: eGovernment, služby eGovernmentu, IT služby, veřejná správa, IT 

aplikace, podniková architektura, architektura veřejné správy. 

Abstract: The paper is focused at the evaluation of the eGovernment services use in 
the Czech Republic compared with other EU countries. Text is based on the most 
actual EUROSTAT documents and on the other hand on the results of a survey 
provided by the IT department, Prague University of Economics during 2014 year. The 
Dept. IT survey results present actual CR citizens approaches to eGovernment 
services. The paper covers exclusively topics and problems of relationships between 
eGovernment and citizens. It is supposed the relationships eGovernment – enterprises 
should be included in one of subsequent papers.       

Keywords: eGovernment, eGovernment services, IT services, public administration, 

IT application, enterprise architecture, architecture of public administration. 

1. Úvod 

Významnou oblastí využití informatiky ve společnosti jsou IT služby ve veřejné správě, 
resp. služby eGovernmentu. eGovernment je chápán dle (MATES, P., SMEJKAL, V., 
2012) jako „elektronická správa věcí veřejných“. A naopak, podle stejného zdroje, 
eGoverment určitě není pouze dostupnost či rychlost připojení osob, domácností a 
firem k Internetu., Jeho služby procházejí velmi rychlým vývojem tak, jak se vyvíjejí 
jednotlivé IT aplikace pro veřejnou správu, a s tím rostou i nároky na řízení těchto 
služeb, včetně jejich klasifikace. Obecně lze tyto služby rozlišovat na služby 
eGovernmentu pro občany a služby pro podniky, resp. pro podnikatele. Řízení služeb 
eGovernmentu musí nutně vycházet z analýzy jejich využití, přístupů subjektů k nim a 
problémů, které jsou s nimi spojeny. Článek vychází z existujících statistik 
mezinárodních organizací i vlastního průzkumu, které mohou k řešení uvedených 
otázek alespoň částečně přispět. 
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2. Vývoj eGovernmentu  

Vývoj eGovernmentu je stále ve středu pozornosti mezinárodních organizací i 
analytických firem. Ukazuje se, že kvalita jeho služeb významně ovlivňuje výkonnost 
celé ekonomiky států i regionů. V roce 2012 přinesla Organizace spojených národů 
rozsáhlou studii s názvem e-Government for the People (UNITED NATIONS, 2012), 
v níž se autoři zabývají právě kvalitou eGovernmentu, jeho vývojem i dopady na 
ekonomiku a makroekonomické ukazatele. 

Porovnání vývoje indexu rozvoje eGovernmentu, tj. komplexního ukazatele (ISPOP, 
2013), založeného zejména na pokrytí jeho služeb, mezi jednotlivými kontinenty 
ukazuje Obrázek 1.   

 

Obrázek 1: Vývoj eGovernmentu ve světě (Zdroj: ISPOP, 2013) 

Při detailním pohledu na jednotlivé země je Korejská republika zemí s nejvíce se 
rozvíjejícím eGovernmentem. Následují Nizozemsko, Velká Británie, Dánsko, Spojené 
státy americké, Kanada, Francie, Norsko, Singapur a Švédsko. Všechny státy z první 
dvacítky zemí s nejrozvinutějšími službami eGovernmentu jsou vysoce hospodářsky 
vyspělé. Velmi rychlý rozvoj v této oblasti je i u Pobaltských zemí, zejména 
v Estonsku. Česká republika je na 46. místě (ISPOP, 2013). Graf (Obrázek 1) 

ukazuje, že nejdynamičtěji se rozvíjejí tyto služby v evropských zemích. Obzvláště 
v letech 2010 – 2012 byla dynamika rozvoje eGovernmentu v Evropě ve srovnání 
s ostatními světadíly značná.  
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3. Služby eGovernmentu  

Služby eGovernmentu byly definovány katalogem EU (ŽÁK, 2013). Ty jsou většinou 
základem pro statistiky a hodnocení úrovně těchto služeb. V dalším přehledu jsou 
vymezeny, a to jak služby pro občany, tak pro úplnost i služby pro podniky (ŠPAČEK, 
2012, ŽÁK, 2013):  

Služby e-Governmentu pro občany:  

1. Podání daňových přiznání pro daně z příjmů, oznámení o výměru daně.  

2. Poskytování služeb úřadů práce, zejména podpora při vyhledávání 
zaměstnání.  

3. Žádosti a vyřízení příspěvků sociálního zabezpečení, tj. příspěvků v podpoře 
v nezaměstnanosti, u přídavků na dítě, příspěvků na náklady lékařské péče, 
granty studentům.  

4. Vydávání pasů a řidičských průkazů.  

5. Registrace aut pro nová auta, použitá i dovážená.  

6. Podávání žádostí o stavební povolení.  

7. Oznámení policii.  

8. Podpora služeb veřejných knihoven, zahrnující knižní katalogy, využití 
vyhledávacích nástrojů.  

9. Vystavování dokladů při narození dítěte, při uzavření manželství.  

10. Zápisy na instituce vyššího vzdělávání.  

11. Oznámení o přestěhování, informace o změně adresy.  

12. Služby vztahující se ke zdravotnickým zařízením, tj. rady o dostupnosti 
služeb, objednávání se na vyšetření a k přijetí do zdravotnických zařízení.  

Služby e-Governmentu pro podnikatele:  

1. Oznámení a zpracování sociálního pojištění za zaměstnance.  

2. Daň z příjmů právnických osob, podávání daňových přiznání, vydávání 
oznámení o výměru.  

3. Daňová přiznání a oznámení o výměru daně z přidané hodnoty.  

4. Registrace nového podniku, resp. společnosti.  

5. Zasílání dat statistickým úřadům.  

6. Podávání a zpracování celních deklarací.  

7. Vydávání povolení vztahujících se k životnímu prostředí.  

8. Podpora při řešení veřejných zakázek.  

Podstatným faktorem kvality těchto služeb je systematické a kvalifikované řízení jejich 
rozvoje a provozu. Jedním z takových předpokladů je proto i to, že jejich vymezování a 
zadávání vychází z celkové architektury veřejné správy, detailněji (Hrabě, 2013). Další 
části článku se věnují jejich využití a povědomí o jejich existenci a možnostech  
u občanů ČR. 
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4. Využití služeb eGovernment ve státech EU 

Využití služeb ve státech EU se sleduje ve statistikách EUROSTAT. Hodnoty získané 
z dostupných statistik EUROSTATu ukazují dvě následující tabulky. Oba zdroje byly 
získány v polovině září 2014. Tabulka 1 ukazuje vývoj ukazatele procentuálního 

využití internetu občany v zemích EU pro přístup ke všem službám veřejné správy. 
Ukazatel vyjadřuje procento občanů, kteří alespoň jednou ve sledovaném období 
jednoho roku před průzkumem EU využili internet pro jednu z následujících služeb: pro 
získání některé služby z webů orgánů veřejné správy, pro stažení formulářů veřejné 
správy, pro odeslání vyplněného formuláře orgánům veřejné správy. 

Tabulka 1: Využití internetu pro služby veřejné správy občany ve věku 16 - 74 let 
v % (Zdroj EUROSTAT, 2014,2) 

geo\time 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU (28 countries) 35 37 41 41 44 41 

EU (27 countries) 35 37 41 41 44 42 

Belgium 26 41 45 47 50 50 

Bulgaria 10 11 24 25 27 23 

Czech Republic 19 26 23 42 30 29 

Denmark 49 73 78 81 83 85 

Germany 44 48 50 50 51 49 

Estonia 37 46 50 53 55 48 

Ireland 34 37 37 44 49 45 

Greece 13 14 16 27 34 36 

Spain 31 34 38 38 44 44 

France 48 47 57 57 61 60 

Croatia 16 17 19 17 26 25 

Italy 20 21 23 22 19 21 

Cyprus 18 24 25 29 30 30 

Latvia 20 30 40 41 47 35 

Lithuania 22 22 24 29 36 34 

Luxembourg 60 66 67 60 61 56 

Hungary 29 31 35 38 42 37 

Malta 25 34 37 37 41 32 

Netherlands 61 61 64 62 67 79 

Austria 51 49 51 51 53 54 

Poland 22 25 28 28 32 23 

Portugal 19 21 26 37 39 38 

Romania : 7 8 7 31 5 

Slovenia 35 35 44 46 48 52 

Slovakia 40 38 50 48 42 33 
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geo\time 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Finland 62 64 68 68 70 69 

Sweden 59 65 68 74 78 78 

United Kingdom 40 48 48 40 43 41 

Z tabulky vyplývá, že v roce 2013 byl výrazně nejvyšší podíl využití internetu občany 
ve všech severských státech a v Nizozemsku, ve všech případech výrazně nad 70 %. 
Naopak Česká republika je s 29 % pod průměrem EU-27 o 13 procentních bodů a za 
Slovenskem o 5 procentních bodů. Otázkou je propad v létech 2012 a 2013, protože 
ještě v roce 2011 byla ČR o 1 procentní bod nad evropským průměrem. Všechny 
důvody tohoto poklesu nejsou zcela zřejmé, k některým z nich se vrátím v dalším 
textu.  

Vývoj procentuálního využití služeb eGovernmentu občany od roku 2006 do roku 2010 
ukazuje Tabulka 2. I v tomto případě jde o procento občanů ve věku 16 – 74 let, kteří 

v průběhu posledních 3 měsíců před průzkumem použili jednou i vícekrát internet pro 
komunikaci s orgány veřejné správy.  

Tady se ukazuje obdobná situace jako v předchozím případě. Na čele celé Evropské 
unie jsou permanentně skandinávské státy a Nizozemsko. Naopak Česká republika 
ztrácí v roce 2010 na průměr EU-27 už 14 procentních bodů.  

Tabulka 2: Využití služeb eGovernmentu občany ve věku 16 - 74 let v %   

(Zdroj EUROSTAT, 2014,2) 

geo\time 2006 2007 2008 2009 2010 

EU (28 countries) : 29 28 29 31 

EU (27 countries) 24 30 28 29 31 

      Belgium 30 23 16 31 32 

Bulgaria 8 6 8 10 15 

Czech Republic 17 16 14 24 17 

Denmark 43 58 44 67 72 

Germany 32 43 33 37 37 

Estonia 29 30 34 44 48 

Ireland 26 33 27 28 27 

Greece 9 12 10 12 13 

Spain 24 26 28 29 32 

France 26 38 43 30 36 

Croatia : 14 12 13 16 

Italy 16 17 15 17 17 

Cyprus 13 20 16 22 22 

Latvia 25 18 16 23 31 

Lithuania 13 18 20 19 22 

Luxembourg 46 52 48 54 55 
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geo\time 2006 2007 2008 2009 2010 

Hungary 17 25 25 25 28 

Malta 17 25 20 24 28 

Netherlands 52 55 54 55 59 

Austria 33 27 39 39 39 

Poland : 15 16 18 21 

Portugal 17 19 18 21 23 

Romania 3 5 9 6 7 

Slovenia 30 30 31 32 40 

Slovakia 32 24 30 31 35 

Finland 47 50 53 53 58 

Sweden : 53 52 57 62 

United Kingdom : 38 32 35 40 

Jiný zdroj (EC, 2012) ukazuje využívání služeb eGovernmentu občany v létech 2011 a 
2012, ale do tohoto průzkumu bylo zahrnuto pouze obyvatelstvo ve věku 25 – 54 let. 

 

Obrázek 2: Využívání služeb eGovernmentu občany ve věku 25 – 54 let  

[Zdroj: EC, 2012] 

I zde dokumentují nejvyšší využití služeb severské země Dánsko, Švédsko a Finsko a 
Nizozemsko. Česká republika naopak zaznamenala největší meziroční propad, a to  
o více než 10 procentních bodů. Nezávislý informační portál eGov.cz připisuje tento 
propad skutečnosti, že vysoké procento v roce 2011 bylo způsobeno možností 
elektronického podání při sčítání lidu, domů a osob (eGov, 2012). 

Z tabulek a grafů vyplývají do značné míry různé úrovně hodnot podle různých zdrojů, 
což je dáno metodikou prováděného šetření. Ve všech případech je otázkou, do jaké 
míry odrážejí uvedené statistické údaje skutečnou míru a kvalitu využití současného 
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eGovernmentu občany. Na druhé straně je dobré na stávající statistiky upozornit, 
alespoň jako podklad pro analýzy příčin daného stavu a pro verifikaci uvedených 
hodnot vzhledem k současnému stavu a praxi. 

5. Využití služeb eGovernmentu občany v ČR 

Na jaře 2014 se na katedře IT VŠE Praha v rámci přípravy diplomových prací 
uskutečnil průzkum zkoumající postoje občanů ČR ke službám eGovernmentu, 
kterého se zúčastnilo 206 respondentů (Moravcová, 2014). Z toho bylo 37 % mužů a 
63 % žen. Věkovou strukturu respondentů a velikost sídla, odkud pocházejí, 
dokumentují obrázky Obrázek 3 a Obrázek 4. 

 

Obrázek 3: Struktura dotazovaného vzorku respondentů – věk  

(Zdroj: Moravcová, 2014) 
 

 

Obrázek 4: Struktura dotazovaného vzorku respondentů - velikost sídla  

(Zdroj: Moravcová, 2014) 

Pokud jde o vzdělání respondentů, největší zastoupení měli ti s vysokoškolským 
vzděláním (43 %) a středoškolským (42 %). 

Druhá část tohoto článku obsahuje některé podstatné výsledky průzkumu. Obsahově 
se zaměřil na celkové pochopení a povědomí o službách eGovernmentu a pak na 
povědomí a spokojenost s jednotlivými službami. S ohledem na rozsah článku jsou 
dále uvedeny pouze výsledky celkového hodnocení.  
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Celkové povědomí o eGovernmentu 

Obecně s termínem eGovernment se setkala pouze polovina respondentů (Obrázek 5) 

 

Obrázek 5: Povědomí o eGovernmentu (Zdroj: Moravcová, 2014) 

Povědomí o elektronizaci veřejné správy 

S možnostmi a principy elektronizace veřejné správy se setkalo 154 respondentů, tedy 
přesně tři čtvrtiny celého vzorku (Obrázek 6). 

 

Obrázek 6: Povědomí o elektronizaci veřejné správy (Zdroj: Moravcová, 2014) 
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Znalost konkrétních služeb eGovernmentu 

Z obrázku (Obrázek 7) vyplývá, že nejvíce jsou čeští občané seznámeni s webovými 

stránkami měst a obcí, s Czech POINTy, s datovými schránkami a veřejnými rejstříky. 
U prvních dvou zmíněných je to více než tři čtvrtiny dotázaných (webové stránky měst 
a obcí – 78,6%, CzechPOINT – 77,1 %) a dalších dvou přes 50 % (datové schránky 
zná 68,4 % a veřejné rejstříky 59,7). Základní registry zná i přes jejich propagaci 
v televizi a na Internetu a časté diskuze pouze 39,8%.  

Obrázek 7: Znalost vybraných služeb v % (Zdroj: Moravcová, 2014) 

Pokud jde o detailní hodnocení jednotlivých dílčích služeb eGovernmentu v rámci 
daného průzkumu, do tohoto článku zařazena nejsou, ale lze odkázat na výše 
zmíněný zdroj (Moravcová, 2014). V každém případě, i přes relativně menší počet 
respondentů to ukazuje i jeden z důvodů propadů ČR v mezinárodním srovnání. Tím 
je bezpochyby poměrně velmi nízké povědomí občanů ČR o možnostech 
eGovernmentu a jeho dalším rozvoji.  Tento problém zdůrazňuje i fakt, že se 
průzkumu zúčastnila naprostá většina vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných lidí. 
Na druhé straně je nutné brát v potaz i celkový obraz IT ve veřejné správě, tedy 
nejrůznější skandály, nekvalitně řízené projekty s pochybnými výsledky, předražené 
projekty, a to ať už objektivně, či méně objektivně prezentované sdělovacím 
prostředky.  Zůstává tedy na obou stranách, tj. orgánech veřejné správy i IT 
dodavatelích tento obraz co nejrychleji změnit.  
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