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Abstrakt: eGovernment a řízení jeho rozvoje je ve středu pozornosti centrálních 
orgánů jednotlivých států, ale současně se otázkám eGovernmentu věnuje i exekutiva 
Evropské unie. Je často zdůrazňován význam veřejné správy a v návaznosti na to i 
eGovernmentu jako motoru národních ekonomik i ekonomiky a konkurenceschopnosti 
celého evropského společenství. Cílem tohoto článku je proto prezentovat některé 
aktuální statistiky, záměry a dokumenty, které jsou výstupem příslušných komisí EU. 
Hlavní pozornost je v článku věnována dokumentu „Akční plán EU pro „eGovernment“ 
na období 2016–2020“ a poznámkám k dopadům na eGovernment v ČR.  

Klíčová slova: Veřejná správa, eGovernment, služby eGovernmentu, KPI, 

EUROSTAT, aplikace eGovernmentu, IT služby, IT aplikace. 

Abstract: eGovernment and its management is a standard topic of the activities both 
of the central authorities in EU member countries and EU executives itself. The public 
administration is very frequently called as an engine of economic and competitiveness 
both on national level and the level of EU as a whole. The paper is focused at the 
actual statistics, strategies and documents presented by EU Commission. The key 
attention is aimed at the new EU document called “European eGovernment Action 
Plan 2016-2020”. The paper also includes some notes regrading relationships of 
Action Plan and activities of eGovernment development in the Czech Republic.  

Keywords: Public administration, eGovernment, eGovernment services, KPI, 

EUROSTAT, eGovernment applications, IT services, IT applications. 

 

Úvodem rekapitulace některých vymezení samotného pojmu eGovernment 
publikovaných v některých základních zdrojích. Citace celé řady z nich lze nalézt 
v publikaci (MATES, SMEJKAL, 2012). V kapitole 2 se uvádí, že „eGovernment je 
vhodné chápat spíše obsahově než popisem. Jeho smyslem je poskytnout všem 
soukromým subjektům větší komfort při realizaci kontaktů se státem a jinými subjekty 
veřejné moci tím, že zrychlí a zjednoduší komunikaci s nimi, zefektivní vnitřní procesy 
orgánů veřejné moci a povede k větší transparentnosti v jejich činnosti vůči veřejnosti. 
Lze také říci, že eGovernment přispívá k vytváření toho, co je označováno jako dobrá 
správa (Good Governance), tj. proces vládnutí a jeho kontrola a participace občanů na 
tomto procesu a je spojován s přechodem od vrchnostenského pojetí správy k veřejné 
správě, jakožto službě občanům, coby zákazníkům.“ 

Pro úplnost jsou uvedena i další vymezení termínu eGovernment. (ŠTĚDROŇ, 2007) 
eGovernment definuje jako: „sérii procesů, vedoucích k výkonu státní správy a 
samosprávy a uplatňování občanských práv a povinností fyzických a právnických 
osob, realizovaných elektronickými prostředky“. 

(VIDINSKÝ, 2008) cituje definici OSN, která eGovernment vymezuje takto: 
„eGovernment je trvalá povinnost veřejné správy zlepšovat vztah mezi občany a 
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veřejným sektorem poskytováním levných a efektivních služeb, informací a znalostí. 
Je to praktická realizace toho nejlepšího, co může veřejná správa nabídnout.“ 

A na závěr - Ministerstvo vnitra ČR definuje eGovernment následujícím způsobem. 
„eGovernment představuje transformaci vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy 
pomocí informačních a komunikačních technologií s cílem optimalizovat interní 
procesy.“ 

1. Stav využití eGovernmentu v EU a ČR 

Pokud bychom měli přesněji analyzovat a porovnat úroveň eGovernmentu a jeho 
využití v jednotlivých státech EU, pak základním oficiálním zdrojem jsou statistiky 
EUROSTAT. Je třeba ocenit, že v současné době obsahují údaje až do roku 2016, na 
druhé straně je de facto jedinou dostupnou statistikou rozsah využití internetu občany 
států EU pro komunikaci s orgány veřejné správy (viz tabulka 1). Podává sice užitečné 
srovnání, ale pro potřeby kvalitnějších analýz příliš úzké. Bylo by přínosné sledovat 
např. pokrytí klíčových služeb veřejné správy informatikou (dříve byla taková statistika 
poskytována), úroveň nákladů vynakládaných na eGovernment, jeho personální 
vybavení a další.  

Pokud využijeme alespoň již výše zmíněnou tabulku 1, pak vyjadřuje procentní podíly 
občanů ve věku 16 – 74 let využívajících elektronická média pro komunikaci 
s veřejnou správou na jejich celkovém počtu, a to v létech 2008 – 2016. 

Tabulka 1: Využití internetu občany pro komunikaci s veřejnou správou v létech 
2008 – 2016 (Zdroj: EUROSTAT, 2016) 

geo\time 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EU (28) 35 37 41 41 44 41 47 46 48 

EU (27) 35 37 41 41 44 42 47 46 48 

Euro area  37 39 43 44 46 46 50 50 52 

Belgium 26 41 45 47 50 50 55 52 55 

Bulgaria 10 11 24 25 27 23 21 18 19 

Czech 
Republic 19 26 23 42 30 29 37 32 36 

Denmark 49 73 78 81 83 85 84 88 88 

Germany 44 48 50 50 51 49 53 53 55 

Estonia 37 46 50 53 54 48 51 81 77 

Ireland 34 37 37 44 49 45 51 50 52 

Greece 13 14 16 27 34 36 45 46 49 

Spain 31 34 38 38 44 44 49 49 50 

France 48 47 57 57 61 60 64 63 66 

Croatia 16 17 19 17 26 25 32 35 36 

Italy 20 21 23 22 19 21 23 24 24 

Cyprus 18 24 25 29 30 30 41 34 38 

Latvia 20 30 40 41 47 35 54 52 69 



Řízení rozvoje eGovernmentu v rámci EU 

SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3-4/2016  15 

geo\time 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lithuania 22 22 24 29 36 34 41 44 45 

Luxembourg 60 66 67 60 61 56 67 70 76 

Hungary 28 30 34 38 42 37 49 42 48 

Malta 25 34 37 37 41 32 40 42 44 

Netherlands 61 61 64 62 67 79 75 75 76 

Austria 51 49 51 51 53 54 59 57 60 

Poland 22 25 28 28 32 23 27 27 30 

Portugal 19 21 26 37 39 38 41 43 45 

Romania : 7 8 7 31 5 10 11 9 

Slovenia 35 35 44 46 48 52 53 45 45 

Slovakia 40 38 50 48 42 33 57 51 48 

Finland 62 64 68 68 70 69 80 79 82 

Sweden 59 65 68 74 78 78 81 73 78 

United 
Kingdom 40 48 48 40 43 41 51 49 53 

 

Z tabulky je patrné že využití eGovernmentu v ČR je (alespoň podle uvedených 
statistických údajů) hluboko pod evropským průměrem, a to dokonce o celých 12 
procentních bodů, obdobně jako za Slovenskem, které je právě na evropském 
průměru. Pořadí států z tohoto pohledu demonstruje graf na obrázku 1. 
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Obrázek 1: Pořadí států ve využití internetu občany pro komunikaci s veřejnou 
správou v roce 2016 (Zdroj: EUROSTAT, 2016) 
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Z grafu vyplývá, že přední pozice v tomto srovnání obsadily skandinávské státy a 
Estonsko, které se již dlouhodobě řadí k předním státům Evropy v rozvoji 
eGovernmentu. České republice připadá nepříliš lichotivá 24. příčka v pořadí. A to i 
přes relativně masivní investice do této oblasti a přes nesporně výrazný posun v celé 
řadě aplikací a poskytovaných IT služeb (centrální registry, CzechPoint, datové 
schránky a další). Je tedy otázkou, kde jsou příčiny určitého zaostávání. Dalších 
několik poznámek se na uvedený problém snaží reagovat a vychází z poznatků 
z praxe i diskusí, zejména seminářů organizovaných v rámci ČSSI: 

 aplikací využívaných v ČR majících přímo nebo nepřímo charakter eGovernmentu 
je velké množství, aktuálně přes 6500. Otázkou tedy je, zda méně by nebylo více. 
Další otázkou je, zda je vůbec reálné udržovat přehled o takovém množství 
aplikací, do jaké míry jsou komplementární, kde a v čem se překrývají, kdo jsou 
jejich skuteční uživatelé, za jakých podmínek užití atd. Poskytnout konečnému 
uživateli celistvý systém IT služeb je v takovém prostředí prakticky nemožné, 

 příprava, plánování a schvalování aplikací je natolik složitý proces, který, i při 
existenci Útvaru hlavního architekta, nemůže pružně reagovat na aktuální potřeby 
občanů, 

 některé aplikace jsou natolik složité, v řadě případů nekvalitní a provozně 
problematické, že řadový občan k nim ztrácí důvěru. Problém Registru vozidel už 
ani nemá smysl zdůrazňovat. V poslední době stojí za připomenutí portál 
„202020“, garantovaný nejvyššími státními představiteli, ale poskytující mnohdy 
tak nekvalitní a nesprávné informace, že je to opět významný faktor snižující 
důvěru v eGoverment, 

 značný podíl na zmíněném stavu mají i vysoké školy. Studijní programy zaměřené 
na veřejnou správu a zejména eGovernment jsou nabízeny v minimálním 
rozměru, nebo vůbec ne. Specializovaní odborníci pro tuto oblast tak chybí a to se 
projevuje jak na straně dodavatelů IT, tak zejména na zákaznické straně.  

Vývoj eGovernmentu v EU 

Vývojem a hodnocením eGovernmentu v EU  se zabývají příslušné komise a expertní 
skupiny. V roce 2016  vydaly dokument nazvaný „EU eGovernment Report 2016 
shows that online public services improved unevenly“ (viz EU 1), mající charakter 
benchmarku jednotlivých států EU. 
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V rámci tohoto benchmarkingu byly státy hodnoceny jako (viz obrázek 2): 

 vysoce progresivní, zahrnující zejména skandinávské státy, Německo, 
Francie a další státy, 

 státy se stabilním rozvojem služeb eGovernmentu (Finsko, Španělsko, 
Potugalsko, Malta), 

 státy s mírným, resp. průměrným rozvojem eGovernmentu (ČR, UK, Polsko, 
Maďarsko a další), 

 státy, kde nebyla data k hodnocení k dispozici.  

 
Obrázek 2: Kategorizace států v rámci EU z hlediska rozvoje eGovernmentu  

(Zdroj: EU 1, 2016) 

Studie souhrnně konstatovala, že služby eGovernmentu se stávají výrazně 
dostupnější napříč celou EU, 81 % služeb je nyní dostupných online. Na druhé straně, 
ale rychlost rozvoje těchto služeb je mezi jednotlivými státy velmi rozdílná, jak ukazuje 
i předchozí obrázek. To vyvolává potřebu všeobecné akcelerace rozvoje 
eGovernmentu, aby bylo možné vyhovět potřebám soukromého sektoru i očekáváním 
občanů. V této souvislosti vydala v dubnu 2016 Evropská komise nový „eGovernment 
Action Plan for 2016-2020“, jehož hlavní charakteristice je věnován další paragraf. 
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Akční plán EU pro eGovernment na období 2016–2020  

Dokument vyjadřující základní koncepci rozvoje eGovernmentu v EU má plné 
označení „Akční plán EU pro eGovernment na období 2016–2020. Urychlování 
digitální transformace veřejné správy“. Dokument je dostupný na stránkách EU 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0179). 
Následující text článku obsahuje pouze vybrané části a poznámky z dokumentu.  

Účelem akčního plánu je urychlit modernizaci orgánů veřejné správy v Evropské unii, 
vést k vyšší koordinaci a spolupráci členských států v oblasti eGovernmentu a 
podporovat společné akce a projekty v oblasti elektronické veřejné správy. V úvodu 
akčního plánu se pak uvádí  (EU 2, 2016) „Tento akční plán EU pro eGovernment má 
být nástrojem, jenž umožní vyvíjet společné úsilí. Zatímco členské státy provádějí 
vlastní strategie a činnosti, tento akční plán na základě sdílené dlouhodobé vize 
vymezuje řadu zásad, jimiž by se měly řídit nadcházející iniciativy, aby mohly být 
podnikům, občanům i samotným orgánům veřejné správy zprostředkovány 
dalekosáhlé přínosy, které mohou z elektronické veřejné správy plynout.“  

Kromě úvodního vymezení dokumentu a jeho účelu je jeho text rozdělen do 
následujících částí: 

 Vize a základní zásady 

Základní vize prezentovaná v dokumentu je formulovaná takto „Do roku 2020 
budou orgány veřejné správy a veřejné instituce v Evropské unii otevřené 
a měly by podporovat začlenění a všem občanům a podnikům v EU budou 
bez ohledu na hranice poskytovat uživatelsky vstřícné, účinné, komplexní 
digitální veřejné služby. Ke koncipování a poskytování lepších služeb, které 
vyhovují potřebám a požadavkům občanů a podniků, se budou využívat 
inovativní přístupy. Orgány veřejné správy budou využívat příležitosti, které 
jim nové digitální prostředí nabízí, aby usnadnily své interakce se 
zúčastněnými stranami i mezi sebou navzájem.“ 

 Politické priority – zahrnují: 

o Modernizace veřejné správy pomocí ICT za použití klíčových digitálních 
činitelů 

o Umožnění přeshraniční mobility prostřednictvím interoperabilních 
digitálních veřejných služeb 

o Usnadnění digitální interakce mezi orgány veřejné správy a 
občany/podniky v zájmu vysoce kvalitních veřejných služeb 

 Provádění akčního plánu 

V rámci jednotlivých částí dokumentu jsou formulovány konkrétní úkoly a 
jejich termíny. V rámci tohoto paragrafu se omezím pouze na souhrnný 
přehled zmíněných klíčových úkolů vztahujících se ke Komisi EU (EU 2, 
2016): 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0179
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 Komise: 
Cílové 
datum 

1.  podpoří přechod členských států k plnému elektronickému 
zadávání veřejných zakázek a využívání rejstříků smluv 

2019 

2.  urychlí přijetí služeb eIDAS včetně elektronické identifikace 
a elektronického podpisu 

2016  

3.  zaručí dlouhodobou udržitelnost infrastruktury pro 
přeshraniční digitální služby. 

2018  

4.  
předloží přepracovanou verzi evropského rámce 
interoperability (EIF) a podpoří její přijetí vnitrostátními 
orgány veřejné správy 

2016–2019  

5.  
bude koordinovat vývoj prototypu evropského katalogu 
norem IKT pro zadávání veřejných zakázek 

2017  

6.  

Komise bude používat společné stavební kameny, např. 
infrastruktury digitálních služeb Nástroje pro propojení 
Evropy, a bude se řídit evropským rámcem interoperability. 
Postupně zavede zásady „standardně digitalizované“ a 
„pouze jednou“, elektronickou fakturaci a elektronické 
zadávání veřejných zakázek a posoudí důsledky možného 
provedení zásady „žádné dědictví“. 

2016–2019 

7.  předloží návrh jednotné digitální brány 2017  

8.  učiní z evropského portálu e-justice jednotné správní místo 
pro informace o evropském soudnictví 

2016  

9.  ve spolupráci s členskými státy zřídí povinné propojení 
všech obchodních rejstříků členských států 

2017  

10.  
bude dále rozvíjet elektronické propojení insolvenčních 
rejstříků 

2019  

11.  předloží iniciativu s cílem usnadnit využívání digitálních 
řešení v celém životním cyklu společnosti 

2017  

12.  předloží legislativní návrh na rozšíření jednotného 
elektronického mechanismu pro registraci a platbu DPH 

2016  

13.  
zahájí pilotní projekt pro zavedení zásady „pouze jednou“ 
pro podniky 

2016  

14.  
vytvoří jednotný portál pro účely podávání zpráv v námořní 
dopravě a zajistí digitalizaci elektronických dopravních 
dokumentů 

2018  

15.  dokončí zavádění elektronické výměny informací o 
sociálním zabezpečení 

2019  

16.  bude dále rozvíjet Evropský portál pracovní mobility EURES 2017  

17.  bude členské státy podporovat při vývoji přeshraničních 
služeb elektronického zdravotnictví 

2016–  
2018 

18.  posoudí možnost, aby se na občany v přeshraničním 
kontextu vztahovala zásada „pouze jednou“ 

2019  

19.  
urychlí nasazení a přijetí datové infrastruktury podle 
směrnice INSPIRE 

2016–2020  
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 Komise: 
Cílové 
datum 

20.  
přemění své webové stránky tak, aby podpořila větší zapojení 
a účast občanů a podniků na tvorbě programů a politik EU. 

2018  

V závěru dokumentu se v souvislosti s realizací Akčního plánu uvádí „Komise může 
navrhnout nové akce s cílem provést právní předpisy EU nebo zahájit společnou akci. 
Také zúčastněné strany (včetně skupiny členských států) mohou navrhovat akce, 
které mají být prostřednictvím interaktivní digitální platformy pro angažovanost 
provedeny v rámci akčního plánu „eGovernment“, zejména při různých životních 
událostech. Komise rovněž zřídí „řídicí výbor pro akční plán eGovernment“ a bude mu 
předsedat, přičemž tento výbor bude složen ze zástupců členských států odpovědných 
za vnitrostátní strategie v oblasti elektronické veřejné správy. Řídicí výbor bude 
pověřen řízením akčního plánu (avšak nikoli individuálních akcí v rámci akčního 
plánu),…“ 

Závěr 

Akční plán rozvoje eGovernmentu lze doporučit k prostudování a pochopení, neboť 
může skutečně znamenat efektivní základ pro lepší kooperaci a koordinaci projektů 
v této oblasti. Jeho uplatnění může přinést zvýšení kvality projektů, dosažitelnosti IT 
služeb eGovernmentu, efektivnější vynakládání nákladů na projekty při racionální 
mezinárodní kooperaci na nich a případně další efekty. Samozřejmě to nemá 
omezovat vlastní iniciativy centrálních i místních orgánů veřejné správy v řešení 
nových IT služeb a zvyšování jejich kvality a dostupnosti pro podnikatelské subjekty i 
pro občany.  

Hlavní předpoklady v realizaci jednotlivých částí Akčního plánu by zřejmě měly být: 

 vymezení, postupné zpřesňování a zkvalitňování systému řízení rozvoje 
eGovernmentu na různých úrovních orgánů veřejné správy, včetně řízení 
jeho výkonnosti, 

 vytvoření předpokladů pro návrh a rozvoj architektur různého typu pro řízení 
rozvoje eGovernmentu a orgánů veřejné správy, 

 vytvoření jasné, transparentní klasifikace IT služeb a IT úloh poskytovaných a 
řešených v rámci eGovernmentu, 

 vymezení a klasifikace klíčových faktorů ovlivňujících kvalitu a výkonnost 
eGovernmentu a veřejné správy, jako základu analýzy možností, omezení a 
rizik poskytovaných IT služeb a aplikací v rámci eGovernmentu, 

 vymezení a klasifikace systému metrik pro hodnocení kvality a kvantity 
poskytovaných služeb, jejich nákladové úrovně i získávaných efektů. 
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