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Abstrakt: Článek se zabývá problémem využití služeb eGovernmentu občany, kde má 
Česká republika až 20. pozici mezi 28 státy EU. Snaží se identifikovat některé příčiny 
daného stavu, přičemž na jeden z nich se detailněji zaměřuje, a to je úroveň znalostí 
eGovernmentu mezi občany. Hodnotí tento aspekt na základě průzkumu mezi 
studenty VŠE. Jeho výsledky špatnou úroveň znalostí potvrzují, a to z různých 
pohledů. V závěru formuluje i některé náměty na řešení daného problému. 

Klíčová slova: Veřejná správa, eGovernment, výkonnost, využití eGovernmentu, 
znalosti o eGovernmentu, efekty eGovernmentu. 

Abstract: The paper is focused at the individuals using the eGovernment for 
interaction with public authorities. In that case the Czech Republic is at the 20. 
Position within EU countries. The paper identifies some of reasons of the current 
situation, whereas one of them is the level of eGovernment knowledge. It analyses 
that aspect based on the survey of the students of PUE. The survey results confirmed 
the lack of knowledge from various dimensions. The conclusion of paper formulates 
some proposal for problem solutions. 

Keywords: Public administration, eGovernment, performance, usage of 
eGovernment, eGovernment knowledge, eGovernment effects. 
 

eGoverment poskytuje celé spektrum služeb jak pro podniky, tak pro jednotlivé 
občany, kde se sleduje jejich kvalita a využití (Pomahač, 2013, Špaček 2012), tak i 
dopady na ekonomiku a její výkonnost (Fortinová, 2015).   

Využití služeb eGovernmentu občany je v České republice problém, který se sice 
pomalu řeší, ale i tak je na tom ČR ve srovnání s ostatními státy EU v tomto ohledu 
zatím velmi špatně. To má samozřejmě dopady do ekonomiky i do různých sociálních 
sfér. Příčin tohoto stavu je evidentně řada, ale autorka se v tomto článku zaměřila na 
jednu z nich, a tou je úroveň znalostí o eGovernmentu u studentů na VŠ, speciálně 
v 1. ročníku VŠE v Praze.  

Článek vychází z aktuálního hodnocení pozice ČR v rámci států EU vycházející ze 
statistik EUROSTAT (EUROSTAT, 2018) a statistik ČSÚ (ČSÚ, 2017). Pro analýzu 
úrovně znalostí a představ studentů o eGovernmentu připravila autorka krátký 
průzkum mezi studenty VŠE Praha a jeho hlavní výsledky jsou prezentovány ve druhé 
části tohoto článku, včetně několika dílčích námětů na řešení problému. 

 
Postavení ČR v EU z pohledu využití eGovernmentu 

Aktuální pozici ČR v EU, pokud jde o využití služeb eGovernmentu občany ve věku 16 
- 74 let za léta 2012 – 2017 dokumentuje Tabulka 1. Jde o velmi aktuální údaje 
aktualizované naposled v červnu tohoto roku. 
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Tabulka 1: Využití služeb eGovernmentu jednotlivci v % ve věku 16 – 74 let ve 
státech EU. 

  geo\time 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  EU (28 countries) 44 41 47 46 48 49 

        

1 Denmark 83 85 84 88 88 89 

2 Sweden 78 78 81 73 78 84 

3 Finland 70 69 80 79 82 83 

4 Netherlands 67 79 75 75 76 79 

5 Estonia 54 48 51 81 77 78 

6 Luxembourg 61 56 67 70 76 75 

7 Latvia 47 35 54 52 69 69 

8 France 61 60 64 63 66 68 

9 Austria 53 54 59 57 60 62 

10 Belgium 50 50 55 52 55 55 

11 Ireland 49 45 51 50 52 55 

12 Germany 51 49 53 53 55 53 

13 Spain 44 44 49 49 50 52 

14 Slovenia 48 52 53 45 45 50 

15 United Kingdom 43 41 51 49 53 49 

16 Lithuania 36 34 41 44 45 48 

17 Greece 34 36 45 46 49 47 

18 Hungary 42 37 49 42 48 47 

19 Slovakia 42 33 57 51 48 47 

20 Czech Republic 30 29 37 32 36 46 

21 Portugal 39 38 41 43 45 46 

22 Malta 41 32 40 42 44 45 

23 Cyprus 30 30 41 34 38 42 

24 Croatia 26 25 32 35 36 32 

25 Poland 32 23 27 27 30 31 

26 Italy 19 21 23 24 24 25 

27 Bulgaria 27 23 21 18 19 21 

28 Romania 31 5 10 11 9 9 

 

Z tabulky vyplývá, že v roce 2017 byla ČR z pohledu sledované charakteristiky až na 
20. místě, a to se úroveň využití eGovernmentu zvýšila oproti rok 2016 o 10 
procentních bodů a oproti roku 2015 dokonce o 14 procentních bodů. V současné 
době je ČR 3 procentní body pod průměrem celé EU. Kromě Polska je naše postavení 
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nejhorší ze států V4. Na skandinávské státy, které v tomto směru představují 
evropskou špičku, představuje naše ztráta dokonce více než 40 procentních bodů. 
Pokud přijmeme tvrzení, že eGovernment a jeho úroveň a výkonnost představuje 
významný motor celé ekonomiky, pak je zde prezentovaný problém více než 
významný.  

Jako potvrzení či doplnění údajů z EUROSTATu jsou k dispozici i výsledky statistik 
Českého statistického úřadu, které dokumentuje Obrázek 1. Zde uvedené údaje, byť 
se můžeme domnívat o jiné metodice měření, ukazují výsledky za rok 2017 ještě  
o 9 procentních bodů horší, než tomu bylo v případě EUROSTATu. 

 

 

Obrázek 1: Jednotlivci využívající internet ve vztahu k VS v % v rámci ČR.  
Zdroj: ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava  

 

Budeme-li se snažit identifikovat alespoň některé příčiny - obecně (Špaček, 2012), 
tohoto nelichotivého a dlouhotrvajícího stavu, můžeme je shrnout do několika bodů: 

 celková kvalita české veřejné správy, zejména státní správy a jí 
poskytovaných služeb, 

 kvalita poskytovaných služeb a aplikací v rámci eGovernmentu, byť se 
zejména v posledních letech podstatně zlepšila, 

 mediální podpora, ale spíše nepodpora služeb eGovernmentu, kde převažují 
korupční aféry, selhání nebo výpadky aplikací, nedostatečná funkcionalita 
oproti pozitivům, např. v relaci s řešeními v komerční sféře, 

 způsob řízení rozvoje eGovernmentu, např. v porovnání s Estonskem, má 
spíše administrativní charakter, oproti manažerskému a odbornému. 

Je samozřejmě možné diskutovat o oprávněnosti, či relevantnosti zmíněných omezení 
a problémů. Jedno z nich je však více než zřejmé a téměř neoddiskutovatelné, a to je 
úroveň motivace a znalostí občanů, konzumentů služeb eGovernmentu, o těchto 
službách a jejich možnostech. V tomto smyslu je možné zmínit několik poznámek: 

 v ČR existuje na vysokých školách minimum oborů a dokonce ani předmětů, 
které by se eGovernmentu systematicky věnovaly, většina VŠ se této oblasti 
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vyhýbá úplně. Podle analýzy, která byla na pracovišti autorky realizována, 
byly v ČR pouze 2 obory, které se eGovernmentu systematicky věnují, 

 kvalitní systematicky podávané informace v médiích o rozvoji eGovernmentu, 
nabízených možnostech a způsobu jejich využití jsou minimální, převažují ty 
negativní, 

 právě v důsledku zmíněných negativních informací se zřejmě v populaci 
vyvolává jistý odpor ke „studiu“ služeb eGovernmentu, 

 případně další. 

Pro dokumentaci alespoň některých uvedených poznámek jsou v další části článku 
zařazeny výsledky zmíněného průzkumu, pro který byly využity i některé principy dle 
(Pecáková et al, 2004). 
  

Znalosti o podstatě a využití eGovernmentu 

Respondenty byli v tomto případě studenti prvního ročníku (cca 70), tedy přicházející 
ze středních škol, kde by se rovněž mělo očekávat v dnešní digitální době vybavení 
znalostmi elektronicky poskytovaných služeb ve sféře, která se dotýká každého z nás. 
Věk studentů se pohyboval mezi 19 – 22 roky. 

První skupina otázek právě směřovala na střední školy a zatím záměrně nesledovala 
ani úroveň znalostí, ale pouze, zda se studenti v rámci studia setkali s pojmy veřejná 
správa a eGovernment. To ukazuje Obrázek 2. 

 

Obrázek 2: Informovanost z oblasti VS a eGovernmentu na SŠ 
 

Z grafů vyplývá, že zatímco s pojmem veřejná správa se setkalo 70 % studentů, tak  
o eGovernmentu neslyšelo 86 % studentů. Argument, že pro studenty je podstatnější 
poznání samotné veřejné správy, v dnešní informační době zřejmě neobstojí.  

V relaci s tím byla druhá dvojice otázek zaměřená na vlastní vyjádření obsahu a 
podstaty veřejné správy a eGovernmentu. Hodnocení provedla autorka (jako ve 
škole), ale pouze ve třech stupních – správě, částečně správně, nesprávně. 
Hodnocení dokumentuje Obrázek 3. 
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Obrázek 3: Pochopení podstaty VS a eGovernmentu studenty 

 

I v tomto případě byly výsledky zřejmé v neprospěch eGovernmentu. V případě 
veřejné správy bylo správných odpovědí 61 %, zatímco nesprávných pouze 9 %. 
Z toho vyplývá, že střední školy se veřejné správě věnují již systematičtěji a ve větším 
rozsahu. Na druhé straně o eGovernmentu a jeho podstatě věděla pouze čtvrtina 
studentů. Je to víc než uvedených 9 % v předchozí dvojici otázek, takže zřejmě část 
studentů si získala alespoň základní informace o eGovernmentu mimo svá 
středoškolská studia. Problém je zde asi hlubší, zejména v nedostatku učitelů pro 
danou oblast a jejich znalostí, nedostatku literatury a dalších zdrojů apod. 

Třetí skupina otázek byla zaměřena na pochopení vybraných služeb eGovernmentu, a 
to Datových stránek, Portálu veřejné správy a CzechPointu. To ukazuje Obrázek 4. 
Pokud jde o datové schránky, odpovídající znalosti se pohybovaly na úrovni 25 %,  
u Portálu veřejné správy dokonce pouze na 17 %. Lepší znalosti byly v případě 
CzechPointu, tedy 30 %, což bylo dáno do značné míry praktickou zkušeností, neboť 
si tam studenti často nechávali dělat ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Ale právě 
v tomto kontextu lze označit znalosti jako velmi slabé. 
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Obrázek 4: Úroveň znalostí vybraných služeb eGovernmentu 

Poslední otázky směřovaly k efektům, které si studenti představují, a které by bylo 
možné s uplatněním eGovernmentu očekávat.  

Tato očekávání demonstruje Obrázek 5.  

 

Obrázek 5: Studenty očekávané efekty eGovernmentu 
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Největší podíl zde má „rychlost, úspory a efektivnost“ podporovaných aktivit občanů. 
Na druhé straně jako minimální se ukázala „podpora ochrany životního prostředí“ a 
dokonce „zvyšování informovanosti občanů“. 

 
Závěry  

Z předchozího textu vyplývá význam úrovně využití eGovernmentu občany nejen pro 
občany samé, ale i pro ekonomiku a ekonomickou výkonnost státu i jednotlivých 
podniků a organizací (Boyne, 2006). V tomto směru je pozice České republiky v rámci 
EU velmi slabá, 20. místo mezi 28 státy. Proto se i představitelé různých státních 
institucí vyjadřují k tomuto stavu kriticky a volají po zlepšení, ale evidentně zatím bez 
většího úspěchu.  

V článku se autorka snažila upozornit na některé příčiny tohoto stavu, přičemž jako 
jeden z hlavních nedostatků vidí nedostatečné znalosti občanů v této oblasti a 
dokonce i vysokoškolských studentů. 

Jako určité náměty řešení lze zmínit: 

 věnovat větší podporu centrálních orgánů (např. MŠMT) rozvoji vzdělání 
v eGovernmentu na středních i vysokých školách, 

 zejména ve veřejnoprávních médiích věnovat daleko větší prostor 
možnostem eGovernmentu pro běžného občana a objasnění způsobu jejich 
využití, 

 podporovat granty zaměřené na řízení IT ve veřejné správě a eGovernmentu, 
kde jsou zcela evidentně rovněž v ČR značné rezervy, 

 detailně analyzovat potřeby veřejné správy na specialisty v eGovernmentu a 
na jejich základě realizovat kvalifikační programy, a to i mimo školní 
pracoviště, 

 s rozvojem informačních technologií adekvátně rozvíjet poskytované služby 
na všech úrovních veřejné správy. 
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