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Abstrakt

Tato  práce  se  zabývá  příčinami  toho,  proč  Česká  republika  nevyniká  v oblasti  e-
governmentu.  Pomocí  srovnávací  analýzy  veřejné  politiky  týkající  se  e-governmentu 
v České  republice,  Velké  Británii  a Estonsku  hledá  důvody  odlišného  vývoje  v těchto 
zemích a možné způsoby,  jak  změnit  tuto politiku tak,  aby Česká republika dosahovala 
lepších  výsledků.  Po  rozsáhlém  přehledu  teoretických  poznatků  o vztahu  informačních 
a komunikačních  technologií  a státu  se  práce  zaměřuje  na  vývoj  institucionálního 
uspořádání e-governmentu, strategie a legislativu s ním související, jakož i na kroky přijaté 
v praxi,  realizované  projekty  a dosažené  výsledky.  Hlavním  zjištěním  vyplývajícím 
z analýzy  je,  že  oproti  srovnávaným  zemím  v České  republice  dlouhodobě  neexistuje 
politická  vůle  k podpoře  e-governmentu,  z čehož  vyplývá  i nedůsledná  implementace 
strategií v této oblasti. Bez naplnění tohoto primárního předpokladu úspěšného rozvoje e-
governmentu je hledání dalších možností zlepšení v rozdílech mezi srovnávanými zeměmi 
bezpředmětné.

Abstract

The  present  thesis  examines  the  reasons  the  Czech  Republic  is  not  a leader  in  e-
government. In a comparative analysis of public policies concerning e-government in the 
Czech  Republic,  the  United  Kingdom,  and  Estonia  it  investigates  the  causes  of  the 
differences  in  development  and  possible  ways  of  changing  policies  so  that  the  Czech 
Republic could achieve better results. Following an extensive review of theories about the 
relationship between information and communications technologies and government,  it 
looks at the development of institutional structures of e-government, the related strategies 
and legislation as well as measures taken, projects implemented, and results achieved. The 
key  finding of  the  analysis  is  that  by  contrast  with  the  countries  compared the  Czech 
Republic  has  experienced  a long-term  lack  of  political  will  to  support  e-government 
resulting in inconsistent strategic governance in this area. Unless this primary prerequisite 
for successful e-government is met, the search for other possibilities for improvement in 
the differences among the countries compared is pointless.

Klíčová slova

e-government, veřejná správa, Česká republika, Velká Británie, Estonsko

Keywords

e-government, public administration, Czech Republic, United Kingdom, Estonia

Rozsah práce: 332 128 znaků



Prohlášení

1.  Prohlašuji,  že jsem předkládanou práci  zpracoval samostatně a použil  pouze uvedené 
prameny a literaturu. 

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu.

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely. 

V Praze dne 5. května 2015 Jiří Schneider



Poděkování

Na tomto místě bych rád poděkoval svému partnerovi, bez něhož bych se už do dalšího 
vysokoškolského studia nepouštěl. 



Institut sociologických studií

TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE

obor: Veřejná a sociální politika – kombinované studium

diplomant: Mgr. Jiří Schneider
vedoucí práce: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Předpokládaný název práce v češtině:

E-government v České republice ve srovnání s Velkou Británií a Estonskem

Předpokládaný název práce v angličtině:

E-government in the Czech Republic in comparison with the UK and Estonia

Výzkumný problém a předmět zkoumání:
Česká  republika  je  hospodářsky  rozvinutá  země,  která  navzdory  svému  stupni  rozvoje 
nevyniká v oblasti nasazování informačních a komunikačních technologií ani na globální 
úrovni, ale ani na úrovni regionální. Implementace e-governmentu v České republice závisí 
na řadě faktorů. Jejich zkoumáním se zabývá tato diplomová práce. Předmětem zkoumání 
je  také  analýza  stavu  zavádění  e-governmentu  v České  republice  a jeho  komparace  se 
stavem zavádění e-governmentu ve Velké Británii a Estonsku.

Cíl práce:
1. Analyzovat stav rozpracování teorie e-governmentu v současné literatuře a klasifikovat 
podle  ní  implementaci  e-governmentu  v České  republice  ve  srovnání  s Velkou  Británií 
a Estonskem.
2.  Na  základě  analýzy  současného  stavu  navrhnout  doporučení  pro  veřejnou  politiku 
v oblasti e-governmentu v České republice.

Výzkumné otázky:
1. Jaký je stav implementace e-governmentu v České republice, Velké Británii a Estonsku?
2. Které klíčové faktory ovlivňují implementaci e-governmentu v České republice?
3. Jaká opatření v oblasti politiky e-governmentu mohou zvýšit efektivitu jeho zavádění?
4.  Jak  může  e-government  do  budoucna  změnit  fungování  veřejné  správy  v České 
republice?

Použité metody:
a)  obecněvědní  (analýza  a srovnání  statistických  údajů,  analýza  legislativy  a dalších 
veřejněpolitických  dokumentů,  analýza  nástrojů  hodnocení  e-governmentu,  klasifikace 
stavu zavádění e-governmentu)
b) speciálněvědní (analýza aktérů, případová studie, analýza nákladů a přínosů; komparace 
s využitím strategického, výkonového a mezinárodního benchmarkingu)

Výchozí literatura:

DUNLEAVY, Patrick a MARGETTS, Helen. The Second Wave of Digital Era Governance 
(2010). APSA 2010 Annual Meeting Paper. Dostupné na SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1643850 

http://ssrn.com/abstract=1643850


DUNLEAVY, Patrick. Digital era governance: IT corporations, the state, and E-
government. Repr. 2010. Oxford: Oxford University Press, 2006, xi, 289 s. ISBN 978-0-19-
954700-5.

HOOD, Christopher a MARGETTS, Hellen. Cyber-bureaucracy: If Information 
Technology Is So Central to Public Administration, Why Is It So Ghetto-ized? In: 
INGRAHAM, Patricia W, Jon PIERRE a B PETERS. Comparative administrative change 
and reform: lessons learned [online]. Montreal: McGill-Queen's University Press, c2010. 
Str. 115-135. ISBN: 9780773583849.

CHADWICK, Andrew. Internet Politics: States, Citizens, and New Communication 
Technologies. Oxford and New York: Oxford University Press, 2006. ISBN 0-19-517773-8.

MATES, Pavel a SMEJKAL, Vladimír. E-government v České republice: právní 
a technologické aspekty. 2. podstatně přeprac. a rozš. vyd. Praha: Leges, 2012, 464 s. ISBN 
978-80-87576-36-6.

NIXON, Paul a KOUTRAKOU, Vassiliki N. E-government in Europe: re-booting the state. 
London: Routledge, 2007, xxviii, 220 s. ISBN 978-0-415-40186-9.

OCHRANA, František a PŮČEK, Milan. Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné 
správě: smart administration. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, 246 s. ISBN 978-
80-7357-667-7.

ŠIROKÝ, J. a kol. Benchmarking ve veřejné správě. 2., upr. a dopl. vyd. Praha: 
Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor modernizace veřejné správy, 2006. vi, 112 s. 
ISBN 80-239-7326-6.

ŠPAČEK, David. EGovernment: cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení. Vyd. 1. V Praze: 
C.H. Beck, 2012, xix, 258 s. ISBN 978-80-7400-261-8.

VANÍČEK, Zdeněk. Právní aspekty eGovernmentu v ČR. Praha: Linde Praha, 2011, 200 s. 
ISBN 978-80-7201-855-0.



Obsah

 1. Úvod....................................................................................................................................... 1
 2. Výzkumné cíle a otázky.........................................................................................................4

 2.1. Metody........................................................................................................................... 4
 3. Teoretické poznatky o informačních a komunikačních technologiích a e-governmentu. .6

 3.1. Informační a komunikační technologie........................................................................6
 3.1.1. Internet a komunikace........................................................................................... 6

 3.2. ICT z pohledu sociologie............................................................................................... 7
 3.2.1. Technologický a sociální determinismus..............................................................7
 3.2.2. Informační společnost...........................................................................................8

 3.3. ICT z pohledu politologie..............................................................................................9
 3.3.1. Obecná politologická témata................................................................................. 9
 3.3.2. ICT jako mocenské nástroje státu........................................................................11

 3.4. ICT a veřejná správa.................................................................................................... 12
 3.4.1. New public management a vládnutí v digitálním věku ......................................15
 3.4.2. ICT a struktura veřejné správy............................................................................ 16
 3.4.3. E-government a trh..............................................................................................16
 3.4.4. E-government a občan......................................................................................... 17

 3.4.4.1. Občan jako zákazník veřejné správy ............................................................17
 3.4.4.2. Občan jako jedinečný zákazník veřejné správy........................................... 18
 3.4.4.3.  Občan  jako  dohled  nad  veřejnou  správou  –  transparentnost  versus 
ochrana soukromí.......................................................................................................18
 3.4.4.4. Občan jako účastník demokratického procesu............................................18

 3.5. E-government a veřejná politika - bariéry e-governmentu.......................................20
 3.6. Definice e-governmentu............................................................................................. 20

 4. Benchmarking e-governmentu.......................................................................................... 22
 4.1. Soustavně sestavované žebříčky e-governmentu a pozice srovnávaných zemí.........23
 4.2. Srovnávací analýza......................................................................................................29

 5. E-government v České republice ....................................................................................... 31
 5.1. Institucionální struktura .............................................................................................31
 5.2. Strategie e-governmentu.............................................................................................33
 5.3. Legislativa....................................................................................................................36
 5.4. Periodizace vývoje e-governmentu............................................................................. 37
 5.5. Nejznámější služby e-governmentu............................................................................37

 5.5.1. Datové schránky a jejich nedostatky................................................................... 39
 5.5.1.1. Datové schránky jako prostředek elektronického prokazování a ověřování 
totožnosti.....................................................................................................................41

 5.6. Otevřená data.............................................................................................................. 43
 5.7. Vynakládání veřejných prostředků na e-government................................................43

 5.7.1. Závislost na jediném dodavateli.......................................................................... 44
 5.8. Shrnutí.........................................................................................................................45

 6. E-government ve Velké Británii ........................................................................................45
 6.1. Institucionální struktura.............................................................................................46
 6.2. Strategie.......................................................................................................................47
 6.3. Legislativa....................................................................................................................50
 6.4. Infrastruktura a služby............................................................................................... 50

 6.4.1. Identita.................................................................................................................50



 6.4.2. Historie infrastruktury a služby..........................................................................52
 6.4.3. Náklady................................................................................................................ 54
 6.4.4. Sdílené služby a jednotný nákup IT služeb.........................................................55

 6.5. Otevřená data, transparentnost a demokratizace......................................................56
 6.6. Shrnutí......................................................................................................................... 57

 7. E-government v Estonsku.................................................................................................. 58
 7.1. Historický vývoj a politická vůle................................................................................. 58

 7.1.1. Vzdělanost elit.......................................................................................................59
 7.2. Strategie.......................................................................................................................59
 7.3. Institucionální struktura............................................................................................. 61
 7.4. Legislativa....................................................................................................................62
 7.5. Služby e-governmentu.................................................................................................63

 7.5.1. Infrastruktura e-governmentu.............................................................................63
 7.5.1.1. Prostředky elektronické identifikace............................................................63
 7.5.1.2. Prostředky výměny dat a komunikace......................................................... 66

 7.5.2. Aplikace e-governmentu......................................................................................67
 7.5.2.1. Volby a prostředky elektronické demokracie...............................................67
 7.5.2.2. Další aplikace e-governmentu..................................................................... 69

 7.6. Shrnutí..........................................................................................................................71
 8. E-government v České republice ve srovnání s Velkou Británií a Estonskem.................73

 8.1. Instituce....................................................................................................................... 73
 8.2. Politická vůle a vůle uživatelů.....................................................................................73
 8.3. Strategie.......................................................................................................................74
 8.4. Legislativa....................................................................................................................75
 8.5. E-government v praxi..................................................................................................75
 8.6. E-government a transformace veřejné správy........................................................... 77
 8.7. Shrnutí.........................................................................................................................78

 9. Bariéry e-governmentu v České republice......................................................................... 79
 10. Závěr.................................................................................................................................. 81
 11. Prameny.............................................................................................................................83

 11.1. Bibliografie................................................................................................................. 83
 11.2. Legislativa.................................................................................................................. 96
 11.3. Elektronické zdroje....................................................................................................98

 12. Přílohy............................................................................................................................. 100
 12.1. Originál definic e-governmentu.............................................................................. 100
 12.2. E-government - srovnávací tabulka........................................................................ 101
 12.3. Významné informační systémy České republiky ................................................... 102
 12.4. Analýza aktérů......................................................................................................... 104
 12.5. Chronologický přehled vybraných událostí souvisejících s vývojem e-governmentu 
v České republice...............................................................................................................106
 12.6. Podkladová data.......................................................................................................110

Grafy
Eurostat - jednotlivci - získávání informací VS......................................................................24
Eurostat - jednotlivci - podání vyplněných formulářů...........................................................25
Eurostat - podniky - podání vyplněných formulářů...............................................................25
Eurostat - podniky - elektronické veřejné zakázky................................................................ 26
EGDI - umístění mezi 31 státy EHP........................................................................................27



EGDI - umístění mezi 193 státy OSN......................................................................................28
OSI - umístění mezi 31 státy EHP...........................................................................................28
TCI - umístění mezi 31 státy EHP...........................................................................................29

Tabulky
Tabulka 1. Výzkumný problém, cíle a otázky............................................................................4
Tabulka 2. Vývoj hlasování po internetu v Estonsku............................................................. 67
Tabulka 3. Bariéry e-governmentu......................................................................................... 79
Tabulka 4. Významné informační systémy České republiky................................................102
Tabulka 5. Analýza aktérů..................................................................................................... 104
Tabulka 6. Chronologický přehled vybraných událostí souvisejících s vývojem e-
governmentu v České republice............................................................................................ 106
Tabulka 7. Podkladová data - EEGR, EGDI.......................................................................... 110
Tabulka 8. Podkladová data - EGR, EPI, HCI....................................................................... 111
Tabulka 9. Podkladová data - OSI, OSIR, TCI...................................................................... 112
Tabulka 10. Podkladová data - TCIR, telekomunikační infrastruktura I.............................113
Tabulka 11. Podkladová data - telekomunikační infrastruktura II, HDP.............................114



 1. Úvod
Rozvoj  vědy  a techniky  významně  přispívá  k lidskému  blahobytu.  Díky  technice 

se lidský život nejen proměňuje, ale zvyšuje se jeho kvalita. Lidé musejí, mimo jiné právě 
díky vědecko-technickému pokroku, ke svému přežití vynakládat stále menší úsilí a mohou 
věnovat svůj čas i prostředky na něco jiného, a dále se tak rozvíjet. Obdobným způsobem 
pomáhají věda a technika podnikům v naplňování jejich základního úkolu a mohou také 
napomáhat  k lepšímu  fungování  státu.  Věda  například  poznatky  o efektivním  řízení 
organizací a technika například tím, čeho se bude týkat tato práce.

Informační technologie podstatným způsobem usnadňují moderním státům1 výkon 
některých  jejich  základních  funkcí,  jako  je  výběr  daní  či  výplata  sociálních  dávek.  Pro 
udržení  a efektivní  plnění  svých  funkcí  si  státy  musejí  (nechávat)  vytvářet  rozsáhlé 
specializované informační systémy. Vhodným nasazením informačních a komunikačních 
technologií mohou státy lépe naplňovat dávné ideály a v doposud neuskutečnitelné míře 
dosahovat  svých  cílů,  což  neplatí  pouze  pro  demokracie,  kterým  se otevírá  možnost 
povznést  na novou  úroveň  demokratickou  účast  na rozhodování  o věcech  veřejných 
a transparentnost svého fungování, ale i pro režimy nedemokratické, jimž se nabízejí nové 
možnosti kontroly a ovládání obyvatelstva.

Podobně jako způsobil rozvoj techniky průmyslovou revoluci v 18. a 19. století, lze 
očekávat, že současný prudký rozvoj informačních a komunikačních technologií, který bývá 
označován  za digitální  revoluci2,  přinese  v dlouhodobém  horizontu  velké  hospodářské 
a sociální  změny. Technologie jako umělá inteligence nebo www umožňují řadu inovací 
typu automobilů bez řidiče, strojového překladu nebo snadného překonávání vzdálenosti 
mezi  studentem  a učitelem  či  pacientem  a lékařem.  Podobně  jako  tkací  stroj  připravil 
o práci  tkalce  u tkalcovských  stavů,  přicházejí  o práci  i překladatelé  kvůli  strojovému 
překladu a v dohledné době o ni možná přijdou kvůli vozidlům bez řidiče i profesionální 
řidiči nebo mnozí vysokoškolští učitelé kvůli tomu, že špičkové univerzity budou schopné 
vzdělávat  online  mnohem  více  studentů,  než  se jim  doposud  vešlo  do poslucháren.3 
Technologií podmíněný vznik kryptoměn typu bitcoin může vést i k erozi tradičních zdrojů 
moci  státu,  jako je  kontrola  měny.  Přizpůsobení  se hospodářským a sociálním změnám 
vyvolaným tímto vývojem pravděpodobně bude stejně jako v případě průmyslové revoluce 
dlouhý a náročný proces.4

O tom, do jaké míry a zda vůbec probíhající digitální revoluce změní podstatu státu, 
se vede akademická debata. Příznivci technologického pokroku se domnívají, že nasazení 
nových technologií povede k „decentralizaci moci a kontroly ve společnosti, a pomůže tak 
zavést  méně  hierarchickou  společnost“  (srov.  [90: 472])5 a hovoří  v této  souvislosti 
o „virtuálním  státu“  [77:].  Kritici  se naopak  domnívají,  že rozvoj  technologií  povede 

1 Terminologická poznámka: V této práci často odkazujeme na stát a jeho konkrétní organizační součásti, 
tedy  na úřady,  soudy,  a zákonodárné  sbory  souhrnně  v českém právu nazývané orgány  veřejné  moci. 
Pokud však někde, zejména při popisu situace v zahraničí, odkazujeme na veřejnou správu a její orgány, 
složky či instituce, myslíme tím de facto totéž,  byť jsme si vědomi toho, že formálně vzato k  orgánům 
veřejné  správy  nepatří  orgány moci  zákonodárné a soudní.  Pro  účely  této  práce však  toto  není  třeba 
rozlišovat.

2 Termín  digitální  revoluce  či  třetí  průmyslová  revoluce  se používá  pro  označení  širokých 
socioekonomických  změn,  které  s sebou  přináší  zavedení  číslicových  počítačů  a z nich  odvozených 
technologií  ve 2.  polovině  20.  století.  Viz  např.  http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Revolution nebo 
http://www.techopedia.com/definition/23371/digital-revolution. 

3 Analýza 700 různých profesí ukázala, že existence téměř poloviny z nich může být v nadcházejících dvou 
desetiletích ohrožena automatizací [76:]. 

4 Tato myšlenka, jakož i předcházející příklady, jsou převzaty z [4:].
5 Na prameny  je  v této  práci  odkazováno  číslem  v hranatých  závorkách  před  dvojtečkou,  přičemž 

za dvojtečkou následuje bližší odkaz na umístění v pramenu. Není-li uvedeno jinak, jedná se o stranu.

1

http://www.techopedia.com/definition/23371/digital-revolution
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Revolution


k omezování  občanských  svobod  a díky  všudypřítomným  kamerám,  odposlechům 
telekomunikačního  provozu  či  zařízením  schopným  neustále  sledovat  jednotlivce 
(vězeňské náramky) vznikne „společnost sledování“ [12:]. Skeptičtější vědci mají naopak 
za to,  že (i moderní  informační)  technologie  přinášejí  změny,  které  umožňují  zachování 
základních sociálních vztahů ve stejné podobě, a v zásadě pouze odrážejí a rozvíjejí kulturu, 
ve které jsou nasazovány. [90: 473] Debata o tom, zda se mění či nemění to, co stát dělá, 
nebo se mění pouze to, jak to dělá, tedy přináší celé spektrum pohledů na věc, panuje však 
shoda o tom, že technologie usnadní státu výkon jeho základních funkcí a zvýší tak jeho 
efektivitu.

Pochopení  možností  e-governmentu  a očekávání  s ním  spjatých  je  podstatné  pro 
hodnocení jeho vývoje, a proto mu zde bude věnován určitý prostor, především se však tato 
práce bude zabývat uplatňováním informačních a komunikačních technologií při výkonu 
veřejné  správy  v České  republice  coby  nástrojem  k jeho  zefektivnění,  zatímco  širších 
aspektů vlivu těchto technologií na fungování státu se dotkne pouze okrajově.

ČR  zaostává  v oblasti  uplatňování  informačních  a komunikačních  technologií 
ve veřejné  správě  podle  indexu  rozvoje  e-governmentu  sestavovaného  Organizací 
spojených národů za všemi zeměmi Evropské unie kromě Kypru, Rumunska a Bulharska 
[157: 34], ačkoli má srovnatelně vzdělanou populaci [157: 200] a je bohatší než mnohé tyto 
země. Podle ukazatelů OSN se postavení České republiky mezi ostatními členy EU v letech 
2012-2014 dokonce zhoršilo.  Podle ukazatelů OECD se Česká republika mezi členy této 
organizace  pohybuje  kolem  průměru,  pokud  jde  o elektronický  styk  firem  se státem, 
zatímco  pokud  jde  o elektronický  styk  občanů  se státem,  nachází  se mezi  posledními. 
[144: 157]

I z pohledu  občana  je  zřejmé,  že Česká  republika  nepatří  k lídrům  v oblasti 
uplatňování  informačních a komunikačních technologií  při  výkonu veřejné správy.  (Pro 
tento  aspekt  fungování  státu  budeme  později  definovat  pojem  e-government.)  Podat 
elektronicky celé daňové přiznání nemohly fyzické osoby v České republice ještě deset let 
poté,  co  to  bylo  možné  v jiných  zemích.  Požádat  elektronicky  o výměnu  řidičského 
průkazu6 nebo třeba o výplatu vdovského důchodu7 zůstává zatím nemožné. Ke každému 
občanskému průkazu si sice občan musí zvolit heslo a pro zvýšení bezpečnosti si jej může 
pořídit i s čipem, prokázat jeho prostřednictvím svou totožnost na dálku však při používání 
elektronických služeb státu nemůže.

Z pohledu úředníka se sice mnohé úkony díky informačním technologiím zrychlily 
a usnadnily  a úřady  jsou  povinny  si  mezi  sebou  de  facto  veškeré  úřední  dokumenty 
vyměňovat elektronicky, ale jejich nasazení z počátku k žádnému ulehčení práce nevedlo, 
neboť  neexistoval  tzv.  elektronický  spis,  ve kterém  by  se s nimi  dalo  pracovat  v celém 
správním řízení.

Cílem této práce je zjistit,  proč v oblasti  e-governmentu v České republice panuje 
právě  naznačená  situace.  Jelikož  jednotlivé  země  nasazují  informační  a komunikační 
technologie  různým  způsobem  a s různou  měrou  úspěšnosti,  nelze  poukázat  na žádný 
univerzální model,  který by vždy vedl k úspěchu. Odpověď tedy budeme hledat  pomocí 
srovnání se dvěma zeměmi, které patří v této oblasti k lídrům, a samy se přitom od sebe 
podstatně odlišují – s Velkou Británií a Estonskem.

Velká Británie8 patří  k nejlidnatějším zemím Evropské unie,  je zemí,  kde funguje 
demokracie  od samého  počátku  moderních  demokracií,  je  jednou  z bohatších 
západoevropských  zemí  a prošla  dlouhou  fází  decentralizovaného  vývoje  státních 
informačních technologií a vždy v jejich zavádění patřila k prvním a jak v rámci Evropy, tak 
na celosvětové úrovni  se řadí  k zemím, kde je  e-government  nasazován a obyvatelstvem 

6 Viz https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/152/172/6070.html. 
7 Viz https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/191/192/6057.html#obsah. 
8 Pro účely této práce budeme Spojené království Velké Británie a Severního Irska nazývat pouze takto.
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přijímán nejvíce.
Estonsko  je  naopak  jednou  z nejmenších  evropských  zemí,  má  za sebou  období 

komunistického režimu a nesamostatnosti, a pokud jde o bohatství, patří v Evropské unii 
podobně jako Česká republika k chudšímu průměru.9 Informační technologie státu se zde 
vyvíjely spíše centralizovaně a Estonsko patří k průkopníkům jejich nasazování v různých 
oblastech  státní  sféry.  Mezi  postkomunistickými  zeměmi  je  v oblasti  e-governmentu 
nesporně na prvním místě.

Pro účely srovnání je také podstatné, že všechny tři země jsou demokracie, neboť 
i země nedemokratické mohou e-government rozvíjet úspěšně (Rusko, Bahrajn), a jsou si 
blízké i zeměpisně, zatímco jejich členství v EU je v tomto ohledu spíše náhodné.

Srovnávat budeme veřejnou politiku v oblasti e-governmentu, tedy jak strategické 
dokumenty,  tak  přijatá  opatření  a legislativní  rámec,  institucionální  strukturu  s e-
governmentem související  a její  vývoj,  politickou podporu,  konkrétní  dosažené výsledky 
a okrajově i konkrétní aplikace a projekty e-governmentu.

Technické  stránce  e-governmentu  nebude  možné  se zcela  vyhnout,  nicméně 
podstatným cílem navazujícím na srovnání bude určit, v čem by se musela změnit veřejná 
politika České republiky v oblasti e-governmentu, aby Česká republika dosahovala v této 
oblasti lepší absolutní i relativní výsledky, a její veřejné orgány tak lépe plnily své primární 
poslání – sloužit občanům.

9 Podle údajů Světové banky o HDP na hlavu přepočteném podle parit kupní síly. Viz srovnávací tabulku 
v kap. 12.2. 

3



 2. Výzkumné cíle a otázky
Myšlenkovou strukturu této práce lze nejlépe vystihnout následující tabulkou, která 

stručně shrnuje shora formulovaný problém a uvádí výzkumné cíle, které si práce klade, 
jakož i otázky, jejichž zodpovězením hodlá tyto cíle naplnit. 

Tabulka 1. Výzkumný problém, cíle a otázky

Problém: 
ČR  není  na špičce  v uplatňování  e-governmentu  –  zaostává  v globálním  i regionálním 
měřítku,  ačkoli  objektivní  podmínky  (např.  míra  hospodářského  rozvoje,  vzdělanost 
obyvatelstva,  míra  užití  informačních  technologií  v soukromém  sektoru  a mezi 
obyvatelstvem) jí v tom nebrání. Její veřejná správa proto není tak efektivní, jak by mohla 
být,  a její  občané  a podniky  tak  nemohou  omezovat  transakční  náklady  a jinak  mít 
prospěch z toho, co s sebou e-government přináší.

Výzkumné cíle Výzkumné otázky

Zjistit a posoudit postavení ČR 
v oblasti  e-governmentu  vůči 
zemím, které v něm vynikají.

• Jak  a co  lze  v oblasti  e-governmentu  srovnávat 
a jaká srovnání jsou k dispozici?

• V čem je e-government (obecně a na konkrétních 
příkladech) přínosný?

• Jaké  bylo  a je  postavení  ČR  v mezinárodních 
žebříčcích na téma e-governmentu?

Zjistit příčiny odlišného vývoje. • Jak  se e-government  v ČR  zaváděl/zavádí 
ve srovnání s UK a ET? (institucionální struktura, 
náklady, výsledky)

• Jaké  strategie  existují  pro  tuto  oblast  a jak 
se sleduje jejich plnění?

• V čem se tyto procesy lišily/liší? Jakou velkou je 
e-government politickou prioritou?

Posoudit, zda by ČR na základě 
dosažených  poznatků  mohla 
upravit  svou veřejnou politiku 
v této  oblasti  tak,  aby 
dosahovala lepších výsledků.

• Jsou  zkušenosti  z UK  a ET  vůbec  přenositelné 
do ČR?

• Je třeba provést institucionální změny?
• Je  nezbytné  vynakládat  na e-government  více 

prostředků?

 2.1.Metody

Základem práce je komparativní analýza veřejněpolitických a praktických aspektů e-
governmentu  v České  republice  a dvou  zemí  vybraných  tak,  aby  bylo  možné  naplnit 
stanovené výzkumné cíle, tedy aby se jednalo o země relativně blízké, ale zároveň země, 
které za sebou mají výsledky, jakých Česká republika zatím nedosáhla.

Existenci  problému  práce  dokazuje  pomocí  výsledků  benchmarkingových  studií 
mezinárodních organizací a institucí, jejichž závěry zpřesňuje vlastní rozsáhlou komparací 
různých relevantních aspektů e-governmentu v jednotlivých zemích.

Po  vyloučení  rozdílné  úrovně  rozvinutosti  infrastruktury,  bohatství,  vzdělanosti 
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populace  či  její  ochoty  e-government  používat  jako  možných  relevantních  důvodů 
aktuálního  stavu  práce  hledá  jeho  příčiny  ve  veřejné  politice  v oblasti  e-governmentu. 
Komparace se tedy zaměřuje na strategické plány a konkrétní kroky přijaté v souvislosti 
s e-governmentem, na institucionální struktury k němu zřízené, jakož i na jeho konkrétní 
výstupy.  Dílčí  cíle  ze  strategických  dokumentů  jsou  s odstupem  řady  let  srovnány  se 
skutečným vývojem. 

Jako  doplňková  metoda  k dosažení  zobecnitelných  závěrů  o zavádění  e-
governmentu  byla  použita  případová  studie  o projektu  datových  schránek  v České 
republice. Za účelem přesnějšího zaměření výzkumu bylo přihlédnuto i k autorově starší 
analýze aktérů problému. 

Práce čerpá z řady primárních i sekundárních pramenů, přičemž u sekunárních se 
jedná jak o akademické pohledy na problematiku ve formě monografií a vědeckých článků, 
o expertní analýzy zpracované poradenskými firmami, tak o odborné publicistické články. 
Některá  obecná  hodnocení  stavu  e-governmentu  v České  republice  se  opírají  o názory 
odborníků  při  osobním  rozhovoru.10 Kromě  posledně  uvedeného  jsou  veškeré  použité 
zdroje veřejně přístupné.

10 Na tomto místě by autor chtěl poděkovat za vysvětlení souvislostí bývalému předsedovi Úřadu pro veřejné 
informační systémy, panu Jiřímu Krumpovi, a řediteli odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra České 
republiky, panu Bohdanu Urbanovi. 
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 3. Teoretické  poznatky  o informačních  a komunikačních 
technologiích a e-governmentu

 3.1.Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie (ICT) procházejí neustálým vývojem a stejně 
se vyvíjí i teoretické vnímání jejich dopadů na lidskou společnost. Abychom mohli nastínit 
podstatná  teoretická  východiska  související  s e-governmentem,  je  třeba  blíže  vymezit, 
o jaké  technologie  v jaké  fázi  jejich  vývoje  v souvislosti  s e-governmentem  jde.  Právě 
sbližování  technologií  užívaných  ke zpracování  informací  a ke komunikaci  s sebou  totiž 
přineslo možnost tyto technologie hromadně nasadit při správě věcí veřejných. 

Zatímco komunikační technologie slouží ke komunikaci na dálku, tedy ke sdělování 
informací  mezi  dvěma  subjekty  (ať  už  lidmi  nebo  stroji)  nacházejícími  se na odlišném 
místě, informační technologie slouží ke zpracování informací, ať už se jedná o jejich pouhé 
uložení, nebo třídění, řazení, vyhledávání a změnu. V této práci budeme dále v souvislosti 
s informačními  technologiemi  odkazovat  na zpracování  informací  převedených 
do číslicového  kódu  pomocí  počítačů.11 Zásadní  pokrok  přinesla  možnost  strojového 
přenosu  zpracovaných  informací  na dálku  mezi  jednotlivými  počítači  a jejich  místními 
sítěmi, tedy internet. Internet vznikl jako otevřená síťová architektura propojující stávající 
počítačové sítě univerzitních i armádních výzkumných pracovišť v USA na počátku 70. let 
20.  století,  přičemž  první  počítačové  sítě  se objevily  již  v letech 60.  [92: 42]  K jeho 
rozšíření  mimo odborné kruhy a nadšence, tedy k připojení podstatného počtu podniků 
a soukromých  uživatelů,  došlo  v důsledku  zavedení  systému  vzájemných  odkazů 
na informace  zpřístupňované  jednotlivými  počítači  ve formě  textu  a později 
i digitalizovaného zvuku a obrazu (tedy webových stránek) – takzvaného world wide webu 
– a následně vytvoření  softwaru,  jehož prostřednictvím bylo možné tyto  stránky  číst  – 
internetového  prohlížeče.  K tomuto masovému rozšíření  došlo  v hospodářsky  vyspělých 
zemích během 90. let. 

Začalo být zřejmé, že internet a související technologie bude možné používat nejen 
ke vzájemné komunikaci strojů, ale stále více i ke vzájemné komunikaci lidí a k provádění 
transakcí  mezi  nimi.  V 90.  letech  se objevily  termíny  shrnující  užití  informačních 
a komunikačních  technologií  pro  obchodování  (e-commerce,  tedy  elektronický  obchod) 
a pro činnost státu (e-government). 

Internet  vznikl  na základě  různých  výzkumných  projektů  na univerzitách  a také 
v rámci  armádního  výzkumu v USA,  tedy  za významné finanční  podpory státu.  Stát  jej 
ovšem dlouho ponechával bez dozoru a teprve s jeho rozšířením v 90. letech se politicky 
začalo  řešit  využití  jeho  potenciálu  (využití  pro  správu  věcí  veřejných  je  významným 
tématem této práce), regulace internetu samotného (jeho provozu) a regulace vedlejších 
produktů jeho rozvoje – porušování autorských práv, ochrany osobních údajů, sledování 
lidí a na internetu nově vznikajících monopolů.

Internet se nově začal používat k politickým účelům – do kybernetického prostoru 
vstoupili  političtí  aktéři  a začali  zde  vést  politické  kampaně  a stát  začal  sledovat,  jak 
se na něm chovají političtí extremisté.

 3.1.1. Internet a komunikace

Internet v řadě ohledů proměnil komunikaci na dálku:
A) Dosavadní  sdělovací  prostředky  umožňovaly  komunikaci  jednoho  subjektu 

(odesílatele  i příjemce)  na jedné  straně  a jednoho  na straně  druhé  (například 

11 Tedy nikoli na informace uložené např. pomocí optického nebo zvukového záznamu .
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telefon)  a dále  jednoho  tvůrce  obsahu  vůči  mnoha  příjemcům  (knihy,  noviny, 
televize).  Přes  internet  je  možná  současná  komunikace  od mnoha  odesílatelů 
k jednomu  příjemci  (on-line  dotazníky  a průzkumy;  prostory  pro  komentáře 
na webových stránkách,  které  umožňují  příjemcům  okamžitě  reagovat  na autora) 
a především komunikace mnoha s mnoha, při které zároveň větší  počet účastníků 
produkuje i přijímá sdělení (internetové konference, sítě peer-to-peer, sociální sítě). 
[92: 5] 

B) Zmenšují se rozdíly vnímané mezi komunikací tváří v tvář a komunikací na dálku, 
a to  díky  rozšiřujícím  se možnostem  a kvalitě  přenosu  (možnosti  komunikovat 
prostřednictvím  obrazu)  a díky  vzrůstající  mobilitě  zařízení,  přes  něž  lze  takto 
komunikovat.

C) Komunikace může být díky technologiím stále personalizovanější – tím se vytváří 
vysoce  individualizované  prostředí,  kde  už  politici  nemohou  spoléhat  na stejně 
smýšlející masy/společenství, které znají z médií stejné obsahy, jimiž je posilována 
jejich společná identita.

 3.2. ICT z pohledu sociologie

Vědecké poznatky související  s informačními  a komunikačními  technologiemi a e-
governmentem  přináší  řada  společenskovědních  oborů.  Z povahy  věci  se tyto  poznatky 
překrývají, jak bude zřejmé z následujícího přehledu, který je členěn na hledisko sociologie, 
politologie a vědy o veřejné správě. 

Nejobecnější  teoretický  pohled  na vztah  techniky  a člověka  přináší  sociologie. 
V následujících  podkapitolách  se zaměříme  na způsob  vysvětlení  vztahu  techniky 
a společnosti a dále na představu o informační společnosti, která v současnosti vzniká. 

 3.2.1. Technologický a sociální determinismus

Vztah mezi technikou a člověkem a její vliv na společnost, hospodářství a politiku je 
předmětem zkoumání sociálních věd od doby jejich vzniku. Na okrajích spektra různých 
přístupů  k tomuto  problému  lze  v zásadě  lze  vypozorovat  protiklady  obecně  nazývané 
technologický  determinismus  a sociální  determinismus.  Na nejvyšší  míře  obecnosti  lze 
konstatovat, že technologický determinismus spočívá v názoru, že technika se vyvíjí sama 
o sobě, nezávisle na člověku, a její působení určují jí vnitřně dané, člověkem neovlivnitelné 
vlastnosti. Technika pak předurčuje strukturu společnosti a její kulturní hodnoty. Sociální 
determinismus naopak tvrdí, že technika je sama o sobě neutrální a na její vývoj má vliv 
především sociální kontext.

Technologický determinismus je redukcionistická teorie, jejíž základy lze nalézt už 
v díle Augusta Comta či Karla Marxe a jeho myšlence, že materiální základna společnosti je 
prvotním  hybatelem  společenských,  hospodářských  a politických  posunů  a změny 
ve výrobních technologiích mají  hlavní  vliv na strukturu společnosti  a vztahy v ní.  Marx 
se ovšem  také  zabýval  myšlenkou  opačnou,  tedy  do jaké  míry  mohou  lidé  svým 
organizovaným konáním sociální procesy utvářet.  Technologický determinismus je silně 
zastoupen v dílech Thorsteina Veblena, Johna Deweyho a Williama Ogburna.

S představami  v duchu  technologického  determinismu  se lze  setkat  i v souvislosti 
s informačními  a komunikačními  technologiemi  a e-governmentem:  „Nastupující 
informační  a komunikační  technologie  představují  ještě  větší  historickou  změnu  pro 
strukturu  společnosti  než  přinesly  jednotlivé  strojní  technologie  průmyslové  revoluce.“ 
[28: cit.  dle  87: 2)  S tímto  jednoduchým  způsobem výkladu  či  předvídání  historických 
změn na principu příčina-následek se lze často setkat v mediální reflexi technologií a také 
ve strategických veřejně-politických dokumentech a v sociologii je předmětem časté kritiky 
jako přístup příliš realitu zjednodušující.
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Opačným  přístupem  je  sociální  determinismus  či  sociální  konstrukce  techniky, 
přístup zaměřující  se na utváření techniky společností („social  shaping of technology“12). 
Podle tohoto konstruktivistického přístupu se technika vyvíjí v závislosti na řadě faktorů.13 
Ovlivňuje ji společenská poptávka, konvence, ekonomická rozhodnutí učiněná na samém 
počátku  jejího  vývoje  a není  pouhým  otiskem  lidské  vůle  do materiálního  světa,  ale 
výslednicí  souhry řady nepředvídaných faktorů.  Významným faktorem rozvoje  techniky 
jsou  například  vojenské  investice  -  zájem  o vojenské  využití  techniky  často  vedl 
k překonání jinak nepřekonatelných ekonomických překážek k jejímu rozvoji a přijetí.14 

Protiargumentem technologického determinismu je,  že bez ohledu na to, jaký vliv 
měly na vznik dané technologie různé sociální faktory, nakonec stejně se stejně prosadí, 
pouze  pokud  bude  dostatečně  dobrá,  a v případě  více  si  konkurujících  technologií  ta 
nejlepší. Konstruktivisté naopak tvrdí, že objektivně nelze stanovit, jak „dobrá“ či „lepší“ 
daná technologie je.  Co je  dobré pro dělníky,  nemusí  být  dobré pro továrníky.  Rovněž 
existuje  závislost  na předchozím  vývoji  („path  dependence“)  -  například  písmena 
na klávesnici jsou rozložena způsobem, který není optimální pro zátěž rukou písaře, ale 
zavést  nový  standard je  nemožné,  nebo nelze  objektivně stanovit,  zda operační  systém 
Windows je nejlepší,  ale většina uživatelů ho volí  proto,  že už ho zná. Neoklasická víra 
ve vítězství  nejlepšího,  racionálního  a případně  nejlevnějšího  řešení,  se tedy  v případě 
technologií nemusí naplnit.

Pro vztah informačních a komunikačních technologií a veřejné správy lze v souladu 
se shora uvedenými premisami sociálního determinismu očekávat, že jejich transformační 
potenciál  bude  především  záviset  na hodnotách,  normách  a pravidlech  veřejné  správy. 
Ukazují to i konkrétní případy jejich nasazení (viz [87: 8-10]).

 3.2.2. Informační společnost

V souvislosti  s rozvojem  informačních  a komunikačních  technologií  se objevila 
myšlenka, že díky nim lidstvo vstupuje do nového věku a jiného společenského uspořádání, 
tzv.  informační společnosti.  Různí myslitelé přinášejí  různé pohledy na úlohu informací 
ve společnosti,  aniž  by  se shodli  na významných  rysech  takové  společnosti  určované 
informacemi  kromě toho,  že informace jsou důležité.  [222: 2]  V myšlení  o úloze  a vlivu 
informací  v soudobé  společnosti  lze  spatřit  v paralele  ke shora  uvedené  dichotomii  dva 
proudy:  jeden  spatřující  vznik  nové  společnosti  a druhý  vnímající  informatizaci  jako 
pokračování dříve ustavených pořádků. 

Významným  proponentem  myšlenky,  že díky  zvyšujícímu  se významu  informací 
vzniká nová společnost,  byl Daniel Bell.  Jeho teorie postindustriální společnosti  (z roku 
1973),  ve které  se již  většina  lidí  nevěnuje  výrobě,  ale  službám,  se často  odkazovala 
na význam znalostí a informací: „...postindustriální společnost je informační společností,“ 

12 Pro podrobné pojednání o tomto přístupu viz [104:].
13 Fakt, že utváření techniky společností není proces závislý na jediné síle, lze ilustrovat na vzniku a rozšíření 

osobního počítače (tedy i softwaru, který to umožnil). Příslušníci radikální kontrakultury v 60. a 70. letech 
v USA  chtěli,  aby  se počítače  dostaly  za hranice  armádních  laboratoří  a velkých  firem,  a proto  začali 
pracovat  na vytvoření  počítačů  principiálně  odlišných  od tehdejších  sálových  počítačů.  Tato  snaha 
se spojila  s touhou  domácích  kutilů  (mužů),  kteří  toužili  mít  počítače  doma  na hraní  her.  Úspěchu 
osobních počítačů také napomohl snadno zvládnutelný programovací jazyk BASIC původně vyvinutý pro 
studenty humanitních oborů, aby se také mohli naučit ovládat univerzitní sálové počítače. [33:]

14 Například k rozvoji jaderné energetiky mohlo dojít na základě poznatků z vojenského výzkumu a nad její 
nerentabilitou  převážil  státní  zájem na zajištění  štěpného  materiálu  pro  jaderné  zbraně  a nezávislého 
zdroje energie pro danou zemi. Rozvoj civilních proudových letadel v poválečném období byl možný díky 
předchozímu pokroku ve vývoji vojenských letounů a také větší část rozvoje elektroniky byla na počátku 
umožněna vojenskými investicemi – vývoj elektronických číslicových počítačů podpořila armáda a ostatně 
první  počítačová  síť  ARPANET,  na jejímž  základě  vznikl  internet,  byla  vytvořena  v rámci  armádního 
výzkumu (aniž ovšem měla sloužit konkrétnímu vojenskému cíli). [104: 16]
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[7: 467],  neboť  stejně  jako  v preindustriální  společnosti  šlo  o boj  s přírodou  o přežití 
a důležitá  byla  hrubá  fyzická  síla,  v industriální  společnosti,  které  dominují  stroje,  jde 
o potýkání  se s těmito  stroji  a energii  k jejich  pohonu,  tak  v postindustriální  společnosti 
založené  na službách  jde  o potýkání  se s ostatními  lidmi,  ke kterému  jsou  důležité 
informace. [7: 126-7] Informace jsou tak základním pracovním materiálem většiny profesí 
a základním  zdrojem  pro  přežití.  Zatímco  základním  typem  práce  v preindustriální 
společnosti bylo dobývání (živých a neživých zdrojů z přírody), v industriální to byla výroba 
a v postindustriální  to  je  zpracovávání  informací.  Podle  Bella  je  přesun  ke službám 
kvantitativně  tak  rozsáhlý,  že lze  hovořit  o novém,  zásadně  odlišném  typu  společnosti. 
Tento přesun je daný technickým rozvojem a z něj plynoucím zvýšením produktivity, díky 
níž  si  lidé  mohou za rozšiřující  se služby  platit.  Takovéto  uvažování  lze  také  považovat 
za technologický determinismus. [222: 50]

Představa o společnosti, jejíž hlavní determinantou jsou informace se vyskytuje také 
u Jürgena Habermase v podobě jeho ideálu veřejné sféry, který rozvinul již ve svém raném 
díle v 60. letech.15 Veřejná sféra je prostorem nezávislým na ekonomických silách, který je 
věnovaný vedení  racionální,  nezaujaté,  nezmanipulované veřejné debaty,  a je  přístupná 
všem  občanům.  Ve veřejné  sféře  se vytváří  veřejné  mínění  a jejím  jádrem  jsou  právě 
spolehlivé  informace dostupné  všem bez  omezení.  Důraz na racionální  zvážení  fakt  při 
přijímání politických rozhodnutí vychází již z osvícenství. Veřejná sféra (která vznikla v 18. 
století  spolu  s nástupem  kapitalismu  a začala  upadat  s posilováním  národních  států 
ve století  19.  a zejména  s nástupem  masmédií  a spotřebitelského  kapitalismu,  reklamy 
a public  relations  ve století  20.)  se obnoví  právě  prostřednictvím digitalizace  informací 
a z ní  vyplývajícího  usnadnění  přístupu  k nim.  Dojde  k decentralizaci,  tedy  rozbití 
jednotných  mas,  které  se politickým  stranám  stále  častěji  daří  vytvářet,  což  posílí 
pluralistické rozhodování, a tím demokracii. Internet, který v době vzniku těchto myšlenek 
ještě neexistoval, tak naplňuje Habermasovy požadavky otevřenosti, interaktivity, plurality 
a decentralizace. [74: 572]. Svou výzvou k využívání dostupných (technických) prostředků 
k obnově veřejné  sféry  se Habermas  zařazuje  mezi  myslitele  vnímající  technologie  jako 
nástroj, který lze využít ke společenské změně, ale nikoli jako něco, co tuto změnu zapříčiní 
samo o sobě. 

 3.3. ICT z pohledu politologie

 3.3.1. Obecná politologická témata

Internet  a související  informační  a komunikační  technologie  neovlivňují  pouze 
způsob mezilidské komunikace (viz kap. 3.1.1), ale také politickou stránku lidské existence, 
jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole. Vysvětlení politických aspektů internetu a jím 
vyvolaných změn se soustředí kolem několika základních témat [92: 22 a dále]:

A) Decentralizace

Internet  přináší  nové možnosti  komunikace a s nimi změnu v objemu prostředků 
k oslovení  široké  skupiny  příjemců  –  masová  komunikace  a s ní  spojené  ovlivňování 
veřejného  mínění  již  není  pouze  v rukou  státních  entit,  provozovatelů  vysílání 
a hospodářsky silných subjektů, ale své obecenstvo si může snadno najít prakticky kdokoli 
(např. blogeři). Rovněž produkce aktuálního zpravodajství již není doménou zavedených 
zpravodajských organizací, ale řadu kvalitních informací o aktuálním dění zveřejňují přímo 
jeho účastníci, což ztěžuje manipulaci s obrazem tohoto dění.

15 Konkrétně v habilitační práci Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der  
bürgerlichen Gesellschaft. České vydání [83:].
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V souvislosti s decentralizací se objevily také odhady možných dopadů na politický 
proces.  Podobně  jako  internet  vedl  k odstranění  prostředníků  (anglicky 
„disintermediation“)  z řady  obchodních  transakcí,  objevila  se očekávání,  že zmizí  nebo 
alespoň budou zatlačeni do pozadí  tradiční  političtí  prostředníci jako politické strany či 
zájmové skupiny a nahradí je ad hoc vznikající  online politická společenství,  projevující 
se při elektronickém hlasování,  a přes internet vznikne politicky aktivní  kyber-občanská 
společnost. O očekávaných společenských změnách, které se nenaplnily, se ještě zmíníme 
dále. (K decentralizaci viz též kap. 3.4.2.)

B) Účast 

Při vzniku internetu se nepostupovalo pouze shora dolů, tedy určením a následným 
vynucováním standardu v celé vznikající síti, ačkoli to bylo možné, ale otevřením debaty 
nad  vývojem standardů16 všem do sítě  již  připojeným odborníkům a v zásadě  komukoli 
dalšímu.  Tento  systém  byl  velice  úspěšný  a díky  němu  se snadno  prosadila  celá  řada 
původně zcela nečekaných myšlenek. Internet samotný je vhodným prostředkem k debatě 
o politických  záležitostech  a k účasti  na politickém  dění  obecně.  O možnostech  pomocí 
vznikajících technologií překlenout rostoucí vzdálenost mezi politickými elitami a lidem, 
která  vzniká  v „polyarchii  III.  typu“,  a rozšířit  účast  občanů  na politickém  dění  píše 
ve svém klasickém díle již Robert A. Dahl: „Prostřednictvím telekomunikací by skutečně 
každý občan mohl mít informace o veřejných otázkách přístupné téměř okamžitě...  také 
mohou  poskytnout  každému  občanu  možnosti  klást  otázky...  Interaktivní  systémy 
umožňují  občanům  účast  v diskusích  s odborníky,  politickými  činiteli  a spoluobčany 
[42: 306]. O technice jako nástroji k přechodu od reprezentativní k přímější, deliberativní 
demokracii se zmiňuje řada dalších autorů (Viz dále.).

C) Společenství

Při veřejné debatě na internetu dochází ke komunikaci vesměs anonymní, textovou 
formou. Tato komunikace tedy má na rozdíl  od reálného světa rovnostářský rozměr, při 
kterém  odpadají  společenské  odlišnosti  jako  pohlaví,  věk,  národnost  nebo  postižení. 
Kromě tohoto přínosu však anonymita také dává prostor pro snadné vyjadřování názorů, 
které jsou na okraji společenské přijatelnosti – internet je ideálním prostorem pro šíření 
extremismu. Cestu k sobě ovšem přes internet nenacházejí pouze extremisté, ale obecně 
příslušníci menšin, kteří by v reálném světě měli výrazně menší možnost se spojit.

D) Globalizace

Internet byl po mezinárodní letecké přepravě, telefonu a televizi  další technologií, 
která přispěla ke „smrti vzdálenosti“17, tedy situaci, kdy je díky technice mnohem snazší než 
dříve  překonávat  velké  fyzické  vzdálenosti.  To  má  zásadní  dopady  v mnoha  oblastech, 
například na fungování lidské společnosti nebo států a jejich hospodářství. Vznik internetu 
v podobě „elektrické  technologie“  umožňující  okamžitý  přesun informací  z jedné strany 
světa na druhou předpověděl Marshal McLuhan již v 60. letech a jeho působení na člověka 
vystihl podobenstvím o planetě smršťující se do „globální vesnice“ (viz [111:]). 

E) Racionalizace

16 První takovou zdokumentovanou „žádostí o připomínky“ je [37:].
17 Autorem tohoto příměru je Francis Cairncross, který s ním poprvé přišel ve stejnojmenné knize v roce 

1997. [27:]
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Na rozdíl  od předchozích  konceptů,  které  se zaměřovaly  na schopnost  internetu 
uvolňovat  stávající  mocenské  vazby  a přinášet  do politiky  více  pluralismu  a flexibility, 
tento koncept vnímá internet jako prostředek k nové, efektivnější formě sociální kontroly. 
Počítače byly od samého počátku vnímány jako prostředek, který umožní konec ideologie – 
ovládnutím veškerých nezbytných informací nabídnou pragmatický způsob k dosahování 
objektivně  lepších řešení  společenských a hospodářských problémů [92: 30].  Navazující 
informační  a komunikační  technologie  včetně  internetu  lze  tedy  vnímat  jako  nástroj 
racionalizace,  potažmo  zefektivnění  výkonu  veřejné  správy  (e-government),  vedení 
kampaní  (e-campaigning  (Voličům  lze  posílat  podle  individuálních  preferencí 
zaznamenaných  v různých  databázích  na míru  šité  výňatky  z volebního  programu.)) 
a sledování  (pohybů  lidí  po webech  veřejné  správy).  E-government  je  v tomto  smyslu 
vnímán jako pokračování weberovské tendence k racionalizaci podobně jako e-commerce. 

F) Vládnutí

Boj  o moc,  kterým  se tradičně  zabývá  politologie,  již  očima  moderní  vědy  nelze 
zkoumat  pouze  prostřednictvím  tradičních  institucí  centralizované  vlády,  ale 
prostřednictvím stále silnějšího ovlivňování vlády ze strany soukromých zájmů občanské 
společnosti.  V této  souvislosti  se užívá  termín  vládnutí  (governance)  jako řada institucí 
a vztahů, které  se na správě věcí  veřejných podílejí.  Internet  je  pak  vnímán jako faktor 
proměňující, usnadňující a posilující tuto správu věcí veřejných nestátními aktéry.

G) Libertarianismus

Kybernetický prostor existoval zpočátku bez zásahů státu a dodnes do značné míry 
není  pod  jeho  kontrolou.  Jeho  povaha  přitahovala  velkou  pozornost  zastánců 
libertarianismu,  tedy  ideologie  prosazující  maximální  svobodu  jednotlivce  a minimální 
zásahy státu do života společnosti. Technickými zásadami, na kterých je postaven základní 
protokol pro přenos dat mezi různými počítačovými sítěmi18, tedy po internetu, jsou mimo 
jiné  nezávislost,  nepřítomnost  centrální  kontroly  a nezaznamenávání  přenášených  dat. 
Tyto  zásady  mají  zřejmý  politický  rozměr,  který  se později  promítl  do kontroverzí 
s internetem souvisejících – nemožností jeho kontroly, „vypnutí“ a za určitých podmínek 
i sledování.

 3.3.2. ICT jako mocenské nástroje státu

Jiným  způsobem  se z politologického  pohledu  zabývá  vlivem  informačních 
a komunikačních technologií na fungování státu Christopher Hood (viz [89:]). Podle jeho 
teorie  (vzniklé  původně  v 80.  letech  před  rozšířením  internetu)  má  stát  k dispozici 
k ovlivnění  chování  svých  občanů  čtyři  základní  nástroje:  nodalitu  (tedy  to,  že je 
středobodem  dění  a informačních  toků),  autoritu  (o právo  opřenou  sílu  a další  zdroje 
legitimity),  peníze  (v originále  „treasury“)  a organizaci  (schopnost  jednat  například 
prostřednictvím armády, policie nebo byrokratického aparátu) a jeho činnost lze rozdělit 
na zjišťování (detector) a konání (effector).

„Digitální  věk“19,  přináší  pokrok  v nástrojích  pro  zjišťování,  jež  by  jinak  nebylo 
možné  provádět.  Například  kamerové  technologie  ke sledování  dění  na veřejných 
prostranstvích  nebo  měření  rychlosti  na silnicích  jsou  základem  pro  individuálně 
rozlišující systémy (používané pro výběr mýtného), které by jinak bez obrovských nákladů 

18 Jedná  se o protokol  TCP/IP  (Transmission  Control  Protocol/Internet  Protocol),  jehož  základy  byly 
položeny v roce 1972. Základní zásady, na kterých je postaven, jsou shrnuty v [100:].

19 Tedy doba všudypřítomných informačních a komunikačních technologií, jejíž vliv na nástroje státu Hood 
do teorie zapracoval v roce 2006 [89:].
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nebyly  možné.  Snížení  nebo  odbourání  transakčních  nákladů  umožňuje  nové  formy 
regulace – například místo státních podniků nebo regulovaných soukromých monopolů 
mohl vzniknout spotový trh s elektřinou a totéž se stalo i v jiných síťových odvětvích. Stát 
také stále přesněji může sledovat finanční toky v ekonomice a díky tomu své občany lépe 
danit.  S individuálním  rozlišením  souvisí  schopnost  státu  přesněji  konat  –  například 
přesněji cílit komunikaci na jednotlivé skupiny.20 

Nejvíce je technologickým pokrokem ovlivněna nodalita. V kybernetickém prostoru 
je stát vedle řady alternativních zdrojů méně vidět jako autoritativní zdroj informací, ačkoli 
jeho formální autorita mu stačí, aby mohl ke své informační činnosti využívat soukromých 
zdrojů.21 Konkurence o nodalitu je tedy větší než dříve a stát tomu musí přizpůsobit svou 
komunikaci  –  ve své  prezentaci  na internetu  se musí  postarat  o to,  aby  cílové  skupiny 
chodily pro informace na jeho stránky,  a ne na stránky zájmových skupin – ukazatelem 
úspěchu  je,  jestli  se státní  webová  stránka  dostane  mezi  prvních  deset  ve vyhledávači. 
Zachování  nodality  státu  také  bude  záležet  na tom,  jak  dokáže  infiltrovat  alternativní 
informační  sítě  (chatroomy a síťové  skupiny  zločinců)  –  stejně  jako předtím infiltroval 
podvratné a revoluční skupiny svými agenty. [89: 198].

Stát může v digitálním věku být mnohem štíhlejší,  aniž by ztratil  svou schopnost 
zjišťovat  a konat (detect  and effect)  – muže donutit  některé skupiny (podnikatele),  aby 
s ním jednaly pouze elektronicky (neumožnit jinak podat daňové přiznání) a tak omezit 
svůj  úřední  aparát.  Nové  formy  komunikace  také  snižují  vliv  zeměpisné  polohy 
na fungování  organizací  –  jejich  interní  procesy  tak  mohou  být  odděleny  od styku 
s veřejností,  což  představuje  další  příležitost  k zeštíhlení  úředního  aparátu.  Zároveň  je 
kvůli  informačním  a komunikačním  technologiím  stát  zranitelnější  –  existuje  více 
příležitostí  podvádět  s identitou,  v elektronických  databázích  mohou  informace  snáze 
dostupné neoprávněným osobám. Státu také s nástupem informačních technologií vznikl 
nový partner i protivník – informačně-průmyslový komplex, který má zájem na tom, aby 
mu stát  zadával  své činnosti  při  zpracování  informací.  Stát  se s ním dostává  do vztahu, 
který je obdobný jako u vojensko-průmyslového komplexu. [90: 476].

 3.4. ICT a veřejná správa

Předcházející  kapitola  naznačila  pohledy  sociologa  (Bell),  sociálního  teoretika 
(Habermas) a politologa (Hood) na informační a komunikační technologie. Dále následuje 
přehled teorií přímo souvisejících se vztahem informačních a komunikačních technologií 
a veřejné správy, tedy e-governmentem.

Podle Snellena [178:] lze rozlišit několik fází budování teorie na daném poli. V první 
fázi se objeví pojmy typu e-government nebo i-government a s nimi související miniteorie. 
Dále  přicházejí  studie  jednotlivých  případů,  ve kterých  se objevují  zárodky  budoucích 
teorií. Na ně navazují komparativní případové studie, ze kterých se odvozují více či méně 
plnohodnotné, zralé teorie. [178: 2] V této kapitole bude uveden přehled různých vymezení 
pojmu e-governmentu  a z něho odvozeného i-governmentu a jako příklad  komparativní 
studie  a z ní  odvozené teorie  uvedeme dílo  Patricka Dunleavyho o vládnutí  v digitálním 
věku.

Snellen  rozlišuje  ve vztahu  informačních  a komunikačních  technologií  a veřejné 
správy  tyto  počáteční  fáze:  zavedení  počítačů  (komputerizace),  automatizace 
a informatizace. Informatizace přitom znamená zavedení konkrétních aplikací, na nichž je 
založeno  zpracování  informací,  zavedení  specializace  v oblasti  zpracování  informací 

20 Lze si  tedy představit,  že stát bude schopen ke kuřákům nebo obézním adresovat  svá varování přímo, 
a nikoli prostřednictvím obecné kampaně.

21 Stát  tedy nemusí  vlastnit  telefonního operátora,  aby mohl  odposlouchávat  hovory a totéž  může platit 
i v kybernetickém  prostoru  –  v Rusku  veškerý  internetový  provoz  ze zákona  musejí  poskytovatelé 
v reálném čase přeposílat zpravodajským službám. [89: 191]
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(specializovaná  oddělení  a zaměstnanci  organizací),  přetvoření  vnitřních  a vnějších 
informačních toků a vztahů, vytvoření  informační politiky organizací  a změnu vnitřních 
i vnějších organizačních struktur a procesů v souvislosti se zavedením ICT. E-government 
je  pak  podle  něj  přechodovou  fází  mezi  automatizací  a informatizací  projevující 
se ve vztazích  mezi  státem  a občanem,  státem  a podnikem,  jednotlivými  subjekty  státu 
(orgány veřejné moci) mezi sebou a případně mezi státem a jeho zaměstnancem. [178: 3]

Jednotlivé  fáze  zavádění  informačních  a komunikačních  technologií  lze  podle 
aktuálního vývoje buď již popsat, nebo ještě předpokládat pro tři klíčové oblasti, kde buď 
probíhá, nebo se očekává změna, přibližně takto:

1. Informační služby:
a) poskytování informací,
b) možnost stahovat šablony (např. formuláře),
c) umožnění přímé komunikace,
d) vyplnění příslušné šablony,
e) personalizace informačních služeb,
f) provádění transakcí.

2. Přizpůsobení organizace e-governmentu:
a) vnitřní integrace úřadů,
b) vznik míst jednotné obsluhy,
c) horizontální (sektorová) integrace,
d) vertikální integrace,
e) strategické aliance.

3. Úroveň účasti na tvorbě politiky
a) předávání informací rozhodovateli,
b) výzva k podání připomínek,
c) nárok na podání připomínek,
d) spolupráce na tvorbě politiky,
e) spolurozhodování o politice,
f) samoregulace. 
(Zdroj: 178: 4, upraveno)

Obdobný pohled na věc přináší obecná klasifikace služeb e-governmentu Vincenta 
Homburga.  [87: 93]  V praxi  se podle  něj  vyskytují  tyto  typy  služeb  poskytovaných 
elektronicky na dálku:
a) služby  informační  –  například  zpřístupnění  informací  státu  v podobě  úředních 

dokumentů  nebo  osvětových  materiálů  ke stažení; vyhledávání  ve státních 
databázích;

b) služby kontaktní – možnost obrátit se na orgány veřejné správy, například pokládat 
dotazy úředníkům nebo podávat stížnosti;

c) transakční služby – elektronický příjem a další vyřízení správních věcí;
d) participační služby – možnost zapojit se do tvorby a hodnocení politik; elektronické 

volby;
e) služby  datových  přenosů  –  výměna  a sdílení  základních  informací  mezi  orgány 

veřejné moci a mezi státem a soukromými organizacemi. 

Koncept e-governmentu je tedy podle Snellena ve své povaze deskriptivní, zatímco 
navazující  koncept  i-governmentu,  který  je  reakcí  na nedostatky  e-governmentu,  je 
koncept  normativní,  popisuje  to,  jak  je  třeba  na tyto  nedostatky  reagovat.  Zatímco  e-
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government  se zaměřoval  zejména  na technickou  stránku  věci,  na nasazování  techniky 
ve veřejné  správě,  „information  government“,  tedy  výkon  veřejné  správy  založený 
na informacích,  se zaměřuje  především na informace  veřejné  správy,  informační  vztahy 
a jejich  důsledky.22 Zatímco  e-government  spočívá  v samostatných  aplikacích 
(informačních systémech jednotlivých úřadů), i-government spočívá v informatizaci jdoucí 
napříč  organizačními  hranicemi  ve veřejné  správě,  v překračování  horizontálních 
i vertikálních  hranic  mezi  jednotlivými  vrstvami veřejné  správy.  Zatímco e-government 
vzniká spontánně,  neřízeně,  k i-governmentu je  třeba koordinačního úsilí  shora.  Rozdíl 
mezi těmito dvěma koncepty bude později relevantní při popisu situace v České republice.

Důvody, z jakých i-government na rozdíl od e-governmentu nevzniká spontánně, lze 
nalézt v poznatcích sociologie organizací (srov. [110: 282-3]):
1) Existuje problém kolektivní akce, tedy to, že rozhodnutí, která by vedla ke zlepšení 

systému, přijímají organizace individuálně. Mnohé ale už nainvestovaly do vlastních 
systémů a najednou by musely investovat znovu, aby mohly sdílet informace. Neděje 
se to, i když přínos technologií spočívá v jejich interoperabilitě (produkty Microsoftu 
používá většina ne proto, že jsou skvělé, ale proto, že jsou interoperabilní s tím, co 
používá  většina).  Stát  totiž  zpočátku  nemá  žádný  jednotný  standard  svých 
informačních systémů – a žádný standard nemá tolik uživatelů,  aby k němu stálo 
za to přejít.

2) Ve vztahu k informacím organizace existuje vztah principál-agent: 
a) nikdy není jisté, jak se informace budou používat dále – nelze zajistit, aby organizace 

B  používala  informace  od organizace  A jen  způsobem,  který  stanovila  organizace 
A (policisté  nebo zpravodajské  služby si  často  navzájem nesdělují  informace,  aby 
nenarušili vlastní vyšetřování);

b) organizace  má  zájem  na zabránění  odtoku  informací  do veřejné  sféry  – 
transparentnost snižuje autonomii, ale autonomie je nutná k přežití organizace (viz 
[223: 188-195]);  transparentnost  ukazuje,  jak  jednají  tvůrci  politiky,  proto  jsou 
zákony o přístupu k informacím jsou pro veřejné organizace tak nepříjemné.

3) Koaliční politika uvnitř organizací – jednotliví aktéři brání své pozice. Kontrola nad 
informacemi znamená moc a změna jejich toku má dopady uvnitř organizace v tom 
smyslu, že někteří aktéři mohou přijít o moc, protože už přes ně výlučně nebudou 
informace procházet. I uvnitř organizací tedy může dojít k odstranění prostředníků, 
o kterém se zmiňujeme již v souvislosti s decentralizací (viz kap. 3.3.1, téma A). Jiní 
aktéři zas mohou moc získat, protože budou mít větší schopnost sledovat dění.

Dnešní organizace vznikaly v prostředí, kdy rutinní sdílení informací bylo de facto 
nemožné,  a proto  si  zachovávají  uvedené  postoje  vycházející  primárně  z pozice, 
že informace jsou „jejich“. [110: ibid.]

22 Pojem information government se v tomto významu objevuje např. v [110:] a [178:].
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 3.4.1. New public management a vládnutí v digitálním věku 

Vztahem informačních a komunikačních technologií ke struktuře, fungování a řízení 
veřejné  správy  se zabývá  Patrick  Dunleavy.  Jeho  teorie  je  založená  na rozsáhlé 
komparativní  studii  vývoje  e-governmentu  v sedmi  hospodářsky  rozvinutých  zemích, 
z nichž  mnohé  obsazují  přední  místa  v celosvětových  srovnáních,23 a řadě  dílčích 
pozorování  vývoje ve veřejné správě.  Vychází  z toho,  že e-government se začal  etablovat 
v době,  kdy  se v přístupu k řízení  ve veřejné  správě v mnoha  rozvinutých  průmyslových 
uplatňoval  new  public  management  (NPM)  a s odezníváním  NPM  přibližně  v polovině 
1. desetiletí tohoto století lze pozorovat kvalitativně jinou úroveň uplatňování informačních 
a komunikačních  technologií  ve veřejné  správě,  kterou  souhrnně  nazývá  vládnutí 
v digitálním věku (viz [49:, 47:, 46:]).

New  public  management  marginalizoval  význam  technologických  změn  a kladl 
důraz  na manažerský  přístup  a změny  organizačního  uspořádání.  Základními  principy 
NPM byly:
– desagregace, tedy rozdělení velkých organizací veřejné správy a vyčlenění některých 

funkcí  výkonu  veřejné  správy  do částečně  nezávislých  samostatných  úřadů 
(agentur);

– konkurence,  tedy  přechod  od byrokratických  monopolních  poskytovatelů  služeb 
k alternativním  dodavatelům,  outsourcing,  vytváření  trhů  tam,  kde  doposud 
neexistovaly, a deregulace; a 

– motivace, tedy peněžní motivace aktérů k tomu, aby podávali co nejlepší výkony, 
privatizace,  iniciativy  soukromého  financování  a partnerství  veřejného 
a soukromého  sektoru,  odměňování  podle  podaného  výkonu,  placení  za použití 
služby atd. [46:]

NPM vznikl v 80. letech 20. století v reakci na vnímanou nedostatečnou výkonnost 
a neefektivitu byrokracie coby univerzálního modelu pro implementaci veřejných politik. 
Reakcí bylo zaměřit více státní aparát na „zákazníka“. V 90. letech pak řada politiků začala 
vnímat informační technologie jako ideální nástroj k uskutečnění takové reformy veřejné 
správy  [87: 88].24 E-government  a NPM  však  nejsou  vzájemně  spojené  svou  logikou. 
Vzhledem k tendenci e-governmentu posilovat integraci napříč organizačními hranicemi 
jej  nelze  považovat  za ideální  nástroj  pro  NPM,  který  klade  důraz  na silné  vedení 
a organizační roztříštěnost. [46: 6]

Spolu s ústupem NPM se (v řadě zemí OECD) začínají ve veřejné správě vyskytovat 
trendy, které lze shrnout do následujících skupin:
– reintegrace,  tedy  snaha  o pospojování  agend  roztříštěných  v rámci  NPM 

do jednotlivých  úřadů,  a pokusy  o odbourání  resortismu  z jednotlivých  procesů 
veřejné  správy;  nastavení  takových  postupů  ústředních  správních  orgánů,  které 
povedou k tomu, aby se věci dělaly pouze jednou, a ne mnohokrát,

– celostní přístup založený na potřebách, tedy snaha vytvářet takové administrativní 
struktury,  které  budou  zaměřeny  na klienta,  od začátku  do konce  přetvořit 
poskytované služby z pohledu klienta, zavádění jednotných kontaktních/obslužných 
míst. Celostní přístup se začíná uplatňovat i při využití roztříštěných informací, která 
stát už má – při boji s terorismem musejí sdílet své informace bezpečnostní složky, 
které tak dosud nečinily;

– digitalizace, tedy přizpůsobení veřejného sektoru tak, aby základním způsobem jeho 

23 USA, Japonsko, Velká Británie, Kanada, Austrálie, Nizozemsko a Nový Zéland. 
24 Nejznámější  deklarací  tohoto  vztahu  se stala  zpráva  viceprezidenta  USA  Al  Gora  z roku  1993,  kde 

se například  píše:  „Prakticky pro každého je  jednání  se státem složité… stát  příliš  pomalu a zmatečně 
poskytuje své služby… Informační technologie (…) jsou klíčem k řešení tohoto problému.“ [150: 2]
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činnosti  byl elektronický způsob, pokud je to možné. Sem patří  digitalizace styku 
veřejné  správy  s občany  a podniky,  nasazování  bezdotykových  technologií,  které 
umožní  odbavení  (například  identifikaci  žadatele  na místě  úkonu)  bez  lidského 
zásahu, analogicky k soukromému sektoru přechod k isokratické správě (kdy občané 
vykonávají některé činnosti místo úřadu/úředníka sami)25. 

V těchto  trendech,  nastíněných  jako  obdoba  již  proběhlého  vývoje  v soukromém 
sektoru  a podle  prvních  náznaků  vývoje  ve veřejném  sektoru,  bude  podle  Dunleavyho 
předpovědi spočívat vládnutí v digitálním věku.

 3.4.2. ICT a struktura veřejné správy

Pokud jde o vliv informačních a komunikačních technologií na organizační strukturu 
veřejné  správy,  lze  obdobně  jako  v soukromém  sektoru  předpokládat,  a někdy  již  lze 
i pozorovat jak centralizační,  tak decentralizační  tendence.  Pro tento účel  je  třeba mezi 
těmito technologiemi a jejich účinky rozlišovat. Síťové (komunikační) účinky technologií 
vedou  k centralizaci.  Schopnost  sbírat  informace  na mnoha  místech  a vyhodnocovat  je 
v reálném čase vede k tomu, že vedoucí pracovník je schopen kontrolovat více podřízených 
a zapojovat se do rozhodování na nižších úrovních a může rychleji reagovat, když se změní 
výkonnost  organizace.  Díky  tomu mohou být  odbourány  střední  úrovně  vedení  a řídicí 
hierarchie jsou plošší a širší. Naopak databázové (informační) účinky technologií přinášejí 
decentralizaci. Pracovník (úředník) se může okamžitě dostat k více informacím potřebným 
pro svou práci a zvládne tedy vyřídit více věcí, aniž by se musel obracet na nadřízeného. 
Informace o výjimkách či zvláštních postupech jsou mu také okamžitě k dispozici. Těžiště 
rozhodování se tak posunuje v hierarchii směrem dolů. (Srov. [10:] a [46: 6].)

 3.4.3. E-government a trh

Vztahy  mezi  státem  a soukromým  sektorem  v oblasti  informačních  technologií 
a jejich  vliv  na celkovou  úspěšnost  zavádění  e-governmentu  kategorizuje  na základě 
případových  studií  Dunleavy.26 Zjišťuje,  zda  existuje  vztah  mezi  touto  úspěšností 
a institucionálním uspořádáním e-governmentu na straně státu jako jednou proměnnou 
a relativní silou odvětví informačních technologií jako druhou proměnnou.

U institucionálního  uspořádání  sleduje  systémy  vzájemné  kontroly  mezi 
jednotlivými  institucemi,  míru  uplatňování  principů  NPM  a přítomnost  silného, 
centrálního, politicko-administrativního tlaku na budování e-governmentu (obdoba toho, 
co později budeme nazývat politickou vůlí) a potvrzuje obecnou platnost hypotéz, že čím 
větší vzájemná kontrola, čím méně NPM a čím více politického tlaku, tím je zavádění e-
governmentu úspěšnější. [49: kap. 4]

U síly  průmyslu  ve vztahu  ke státu  zkoumá,  do jaké  míry  se zadávání  zakázek 
na projekty  v oblasti  informačních  technologií  (dále  IT  projekty)  vzdálilo  od efektivní 
konkurence,  jakou  část  trhu  má  několik  hlavních  firem  v oboru  a jaké  jsou  odborné 
znalosti interních pracovníků veřejné správy v této oblasti. [49: kap. 5]

25 Sem patří  přechod od režimu „svobodného přístupu k informacím“ státu,  kdy bylo třeba  si  konkrétní 
informace vyžádat a kde bylo zveřejnění řady informací odmítáno kvůli politické citlivosti či obchodnímu 
tajemství,  k režimu  vládnutí  s otevřenými  účty  (open-book  government),  kdy  se automaticky  veškeré 
účetní  doklady  nad určitou  částku zveřejňují,  a s ním souvisejícímu principu otevřených  dat,  kde stát 
ve strojově čitelné podobě zveřejňuje k dalšímu zpracování a využití datové soubory, které vytváří. Takto 
dostupná data  pak mohou sloužit  ke spontánní  kontrole  veřejné správy ze strany občanského sektoru 
a doplnění kontrolní činnosti státních institucí (viz též kap. 6.5).

26 Pro účely studie úspěšnost zavádění e-governmentu operacionalizuje jako procento státních IT projektů, 
které byly zrušeny ve fázi realizace, cenovou srovnatelnost informačních technologií pořizovaných státem 
a soukromým sektorem a relativní modernitu/zastaralost státních IT systémů. [49: kap. 3]
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Na řadě  případů  Dunleavy  dokazuje,  že čím  vyšší  je  síla  odvětví  informačních 
technologií  ve vztahu  ke státu  v dané  zemi  vyšší,  tím  nižší  je  výkonnost  státních  IT 
systémů.  Závislost  na této  proměnné  je  mnohem  silnější  než  shora  uvedená  závislost 
na institucionálním uspořádáním veřejné správy.

Tyto  poznatky  jsou v souladu s obecnější  teorií  o nákladech a přínosech regulace. 
Podle  Jamese  Q.  Wilsona  lze  rozlišovat  mezi  čtyřmi  kombinacemi  rozptýlení  nákladů 
v přínosů politiky, které ovlivňují, jaká politika je nakonec přijata.27 V případě vztahu IT 
odvětví  a orgánů  veřejného  sektoru  jde  o politiku  „klientskou“:  koncentrovaná  skupina 
snadno  zorganizovatelných  dodavatelů  stojí  proti  širší  skupině  aktérů,  kteří  se hůře 
organizují a každý z nich má na záležitosti poměrně malý zájem. Dokud si stát neuvědomí 
nevýhodu vyplývající ze své nejednotnosti, určují jeho politiku silně koncentrované zájmy 
IT odvětví a touto politikou je situaci neregulovat. 

Aby stát mohl zajistit lepší výsledky IT projektů ve veřejné správě, musí mít něco, co 
bude mezi oběma stranami (tedy státem a IT odvětvím) udržovat rovnováhu – efektivní 
mašinérii, která bude bránit tomu, aby se IT projekty vymykaly zpod kontroly. Ta musí být 
složená  „ze stejně  odborně  zdatných  aktérů,  kteří  budou  mít  stejně  velký  zájem 
(povyšování  nebo získávání  dalších zakázek) na hlídání nákladů, a budou se stavět proti 
předpokladům,  že velké  drahé  projekty  budou  znamenat  velký  skok  vpřed,  a trvat 
na jednoduchosti,  fázovém  vývoji  a odolnosti.“  [88: 126]  Musí  alespoň  existovat 
institucionální základna proto, aby takoví dohližitelé nad projekty měli podstatné právo 
veta – což ve většině státních IT režimů chybí. [ibid.]

 3.4.4. E-government a občan

 3.4.4.1. Občan jako zákazník veřejné správy 

V souvislosti s NPM se také začalo prosazovat a i po ústupu NPM přetrvává vnímání 
občana  jako  zákazníka,  kterému  veřejná  správa  poskytuje  služby.28 Prostřednictvím 
informatizace měl stát zvýšit svou orientaci na občana, snižovat jeho administrativní zátěž 
a zvyšovat  jeho  důvěru  ve veřejnou  správu.  Orientace  na občana  se v praxi  projevilo 
vytvářením jednotných kontaktních míst a strukturováním informací o „službách“ veřejné 
správy  podle  „životních  událostí“.  Zaměřovat  se však  pouze  na poskytování  služeb  by 
mohlo  naopak  propast  mezi  občanem  a státem  prohloubit.  „Vnímání  občana  jako 
spotřebitele a státu jako výrobní firmy ignoruje inherentní politickou povahu poskytování 
veřejných služeb.“ [87: 5] Zdůrazňovat totiž pouhé poskytování služeb a pomíjet, že občan 
není pouze zákazníkem, může nakonec ohrozit legitimitu státu a důvěru jeho občanů v něj. 
(Srov.  [75:].)  Občan  má  totiž  vůči  státu  více  rolí:  je  zákazníkem,  voličem,  daňovým 
poplatníkem,  žadatelem,  zaměstnancem  (v případě  státního  úředníka),  zúčastněnou 
stranou  či  tím,  co  se souhrnně  nazývá  citoyen  (účastník  tvorby  veřejné  politiky,  člen 
politické  strany či  sociálního hnutí).  Jeho vztah zákazníka se vůči  státu ve významných 
ohledech liší  od jeho vztahu k soukromé firmě – mnoho zákazníků veřejného sektoru je 
zákazníky nedobrovolnými (ve vězení), nemohou vyjednávat o kvalitě a ceně služeb (státní 

27 Wilson  [224: 367-370]  navázal  na  původní  teorii  Mancura  Olsona  o logice  kolektivní  akce,  tedy 
o schopnosti  malých  skupin  jednat  na  základě  společných  cílů  a neschopnosti  velkých  skupin  jednat 
v souladu se společným zájmem [151:], a rozpracoval teorii regulace chicagské školy následovně:
a) Jedná-li  se  o v populaci  rozptýlené náklady  a zároveň  rozptýlené  přínosy – pak vzniká  většinová 

politika,
b) o úzce koncentrované náklady i přínosy – pak vzniká politika zájmových skupin,
c) o úzce koncentrované přínosy a široce rozptýlené náklady – pak vzniká klientská politika, a 
d) o široce  rozptýlené  přínosy  a úzce  koncentrované  náklady  –  pak  je  třeba  k prosazení  regulace 

„podnikavá“ politika.
28 Ani v této práci se této metafoře neubráníme, byť jsme si vědomi jejích úskalí.
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úřady  si  navzájem  nemohou  konkurovat)  a zákazníci  veřejného  sektoru  mají  právo 
na poskytnutí služby (úřady je zřídkakdy mohou odmítnout). Postavení států vůči občanovi 
se zároveň liší od podniku v tom, že stát má ve společnosti monopol na donucovací moc, 
a může  tedy  občana  přinutit  poskytnout  informace  (například  o jeho  příjmech).  (Viz 
[110: 283] a [87: 91].)

 3.4.4.2. Občan jako jedinečný zákazník veřejné správy

S rozvojem  elektronického  způsobu  identifikace  a autentizace  (tedy  prokazování 
a ověřování totožnosti)29 mohou dosavadní vícečetné identity občana-zákazníka ve vztahu 
ke státu (daňový poplatník, příjemce sociálních dávek, zdravotní pojištěnec) začít splývat 
do jedné a stát  tak může začít  používat softwarové systémy k řízení  vztahů se zákazníky 
(CRM),  které  se běžně  používají  v soukromém  sektoru.  Cílem  takových  nástrojů  je 
podrobná kategorizace a segmentace občanů-zákazníků, která má umožnit různé způsoby, 
úrovně a tempo obsluhy. V soukromé sféře se CRM také používá k předpovídání chování 
zákazníků a marketingovým účelům. CRM se běžně používá ve veřejné správě například 
ve Velké  Británii.  [103: 42]  Možnost  personalizace  webových  služeb,  kterou  takové 
technologie přinášejí, ovšem naráží na princip některých „nedobrovolných služeb“, které 
poskytují  například  daňové úřady.  Jejich  úkolem je  maximalizovat  občanem/podnikem 
vnímanou  pravděpodobnost,  že bude  přistižen  při  daňovém  deliktu.  Personalizovaná 
služba by mu ovšem ukázala, jaké kontroly a další opatření, která mohou daňové úřady při 
potírání podvodů provádět, už v jeho případě byly provedeny, a umožnit mu se podle toho 
chovat, což je v rozporu se smyslem takové kontrolní činnosti. [87: 5] Výkon donucovací 
složky veřejné správy vůči jednotlivci tedy nemůže být tak transparentní, jak to již stávající 
technologie umožňují.

 3.4.4.3. Občan  jako  dohled  nad  veřejnou  správou  –  transparentnost  
versus ochrana soukromí

V demokracii lze ovšem občany vnímat jako suverény, kteří předali svou moc státu 
coby  svému  zprostředkovateli,  aby  vykonával  určité  úkoly.  Stát  se musí  vůči  občanům 
chovat  transparentně,  neboť  jinak  nelze  očekávat,  že bude  jednat  odpovědně,  a jinak 
nebudou  občané  moci  informovaně  rozhodovat  o tom,  jak  a komu svou  moc  předávat. 
Občané  mají  zároveň  zájem  na tom,  aby  stát  sbíral  informace,  a bylo  pak  možné 
informovaně rozhodovat o věcech veřejných. Na druhou stranu mají občané zájem na tom, 
aby  stát  takto  shromážděné  informace  nezneužil.  Tato  hrozba  u neanonymizovaných 
informací  existovala  vždy,30 ale  se zavedením  informačních  technologií  dále  vzrostla. 
K nastavení rovnováhy mezi zájmem kolektivu na shromažďování a zveřejňování informací 
a zájmem  jednotlivce  na jejich  ochraně  vznikla  spolu  s hromadným  rozšířením 
informačních a komunikačních technologií legislativa o ochraně osobních údajů a zároveň 
legislativa o přístupu k informacím státu (viz pozn. pod čarou 25).

 3.4.4.4. Občan jako účastník demokratického procesu

V souvislosti s úvahami o transparentnosti a z ní vyplývajícího lepšího chápání dění 
v demokratické společnosti a faktem, že účast na veřejném dění je podmíněna pochopením 
toho,  co  se děje,  se v mnoha  podobách  objevuje  myšlenka,  že díky  usnadnění  přístupu 

29 K identifikaci  a autentizaci na dálku se již  nepoužívají  pouze jména a hesla,  ale chytré karty nebo tzv. 
tokeny  a na  nich  uložené  certifikáty  nebo  kalkulátory  hesel,  dále  elektronické značky  a razítka  a také 
biometrické prvky jako otisky prstů či duhovka). 

30 Například během 2. světové války se podařilo nacistům v Nizozemsku vyvraždit mnohem vyšší procento 
nizozemských  Židů  a Cikánů  než  v jakékoli  jiné  západoevropské  zemi  proto,  že  ve  30.  letech  byl 
v Nizozemsku vytvořen  komplexní  systém registrace  obyvatelstva,  jehož cílem bylo zjednodušit  výkon 
veřejné správy a omezit administrativní zátěž občanů. [175:]
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k informacím danému zavedením informačních technologií a) dojde k širší účasti občanů 
na rozhodování  o věcech  veřejných  a b)  je  třeba,  aby  se tato  účast  posílila.31 Představy 
o automatickém  a nezbytném  přechodu  od elektronického  výkonu  veřejné  správy  (e-
governmentu)  k elektronickému  výkonu  demokratických  práv  (e-demokracii)  ovšem 
ignorují skutečnost, že „participační struktury v demokraciích jsou výsledkem vyjednaných 
mocenských  kompromisů.“  [14: 129]  a spíše  než  na úrovni  popisu  skutečné  kauzality 
se pohybují  na úrovni  přání.  V dosavadní  praxi  se ukazuje,  že státy  se více  zaměřují 
na zlepšování  správních  procesů  a méně  na zapojování  občanů  do demokratického 
procesu. [74: 580]

Intelektuální kořeny volání po elektronické demokracii sahají do dvou odlišných, ale 
vzájemně souvisejících hnutí – nové levice32 a kontrakultury33 60. let 20. století  (viz též 
pozn. pod čarou  13). Obě hnutí byla rovnostářská a antielitářská a zdůrazňovala hodnoty 
otevřenosti, sdílení a preferenci spolupráce před konkurencí, lišila se však jejich politická 
strategie. Nová levice vnímala participační demokracii jako způsob, jakým mohou občané 
zpět  dostat  svůj  život  pod  kontrolu,  kterou  ztratili  v odosobněné  moderní  společnosti 
ve prospěch korporátních a vládních elit. Příznivci kontrakultury se naopak snažili vedle 
stávající společnosti vytvořit vlastní, alternativní životní prostor, který bude svobodnější 
a přitažlivější. K zásadním změnám v hospodářském a politickém systému kapitalistických 
zemích Západu však v důsledku volání nové levice nedošlo,34 stejně jako se představitelům 
kontrakultury nepodařilo masově popularizovat alternativní způsoby života. Masy nebyly 
připraveny  na rozšíření  svých  politických  aktivit.  [106: 768].  V současnosti  je  znovu 
v souvislosti  s e-governmentem  zřejmé,  že občané  v zavedených  demokraciích  nejsou 
připraveni zúčastňovat se tvorby politiky pouze proto, že to je snazší, než to bylo dříve. (Viz 
např. [220:] a [71:]35 a [36:]36.)

31 Přehled  teorií  o internetu  jako  nástroji  k naplnění  dříve  nerealizovatelných  představ  o informovaném 
zapojení do veřejného dění je uveden v [106:].

32 Nová levice vycházela intelektuálně z myšlenek představitelů tzv. frankfurtské školy, do níž se řadí i shora 
uvedený Jürgen Habermas. 

33 V češtině se někdy také hovoří o „opoziční kultuře“ (viz např. [191: 714]),  zde však zůstaneme u výrazu 
přejatého z anglického „counterculture“. 

34 Byť lze namítat, že v důsledku jiných společensko-politických procesů, které působily v tehdejší době, se 
nakonec společnost stala mnohem otevřenější a inkluzivnější než byla na počátku 60. let. 

35 Tato studie se zabývá zkušenostmi s elektronickými volbami v Estonsku, které zatím jako jediná země již 
od roku 2005 takové volby umožňuje. Předpoklad, že díky možnosti volit elektronicky vzroste účast ve 
volbách,  ani nepotvrzuje,  ani zcela nevyvrací.  Z čísel  je  pouze zřejmé, že procento voličů využívajících 
elektronický  způsob  volby  stabilně  roste,  zaznamenaný  nárůst  volební  účasti  však  bude  podle  studie 
možné vysvětlit až se znalostí delší časové řady, neboť není zřejmé, zda se nejedná o  nějaký mimořádný 
výkyv. [71: 115] V současnosti již lze usuzovat, že možnost volit elektronicky volební účast nezvýšila. (Viz  
kap. 7.5.2.1.)

36 Tato studie ukazuje,  že malé organizace občanské společnosti  mají díky e-governmentu snazší  dostup 
k odborným poznatkům a informacím o tom, jaká veřejná politika se připravuje, a mohou přispět svým 
názorem za  podstatně  nižších  nákladů.  Narozdíl  od  občanského sektoru  se  díky  usnadnění  účasti  na 
připomínkování návrhů politiky ale zájem občanů samotných nezvýšil. [36: 113]
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 3.5. E-government a veřejná politika - bariéry e-governmentu

Důvody  odlišného  tempa  rozvoje  e-governmentu  v jednotlivých  zemích,  které  je 
předmětem zkoumání této práce, se snaží  z hlediska veřejné politiky postihnout obecný 
analytický  rámec  vytvořený  ve  spolupráci  několika  západoevropských  univerzitních 
pracovišť pod vedením Oxfordského internetového institutu. [72:] Rámec byl vytvořen na 
základě teoretických poznatků o e-governmentu, případových studií a debat s odborníky na 
e-government  a vznikl  za  účelem  nalezení  obecných  možností  řešení  problému 
nerovnoměrného rozvoje e-governmentu v Evropské unii, může tedy být relevantní i pro 
hledání  příčin  odlišností  mezi  e-governmentem  v České  republice,  Velké  Británii 
a Estonsku. 

Příčiny  odlišného  vývoje  hledá  v právním,  společenském,  technologickém 
a institucionálním  kontextu  a používá  pro  ně  souhrnný  termín  bariéry  e-governmentu. 
Těchto bariér je sedm:

• Selhání vedení – nedostatečné vedení při zahájení rozvoje, implementaci, propagaci 
a průběžné podpoře e-governmentu.

• Finanční  omezení  –  obavy  z nákladů  na  rozvoj  e-governmentu  s nepatřičným 
přístupem  k analýze  nákladů  a přínosů  mohou  omezovat  investice  nezbytné 
k inovacím vyplývajícím z e-governmentu.

• Digitální  rozdělení  a nastavení  –  nerovnost  v dovednostech  a přístupu  omezuje 
přijetí  e-governmentu  obyvatelstvem;  neřešení  potřeb  potenciálních  uživatelů  e-
governmentu  vede  k nedostatečnému  přijímání  e-governmentu  i na  straně  těch, 
kteří jsou dobře technicky a znalostně vybaveni. 

• Špatná koordinace – brání vytváření sítí e-governmentu jdoucích napříč stávajícími 
administrativními a mocenskými hranicemi.

• Organizační  nepružnost  –  dosažení  přínosů  vyplývajících  z e-governmentu  brání 
nepružnost  při  zavádění  nezbytných  změn  v postupech  veřejné  správy  a jejích 
organizačních strukturách.

• Nedostatek  důvěry  –  strach  z nedostatečného  zabezpečení  informací 
v elektronických sítích a obecná nedůvěra ke státu mohou podkopávat důvěru v e-
government.

• Špatné technické řešení  – nekompatibilita systémů a obtížně použitelná rozhraní 
brání  rozvoji  služeb  e-governmentu  a jejich  přijetí  občany,  podniky  i samotnými 
úřady. 
Po analýze situace ve srovnávaných zemích provedeme v kap. 9 jejich srovnání podle 

toho, jak se jim podařilo překonat tyto bariéry. Rámec také obsahuje konkrétní  návrhy 
opatření k překonání těchto bariér. Vzhledem k době jejich vzniku ale nejsou tyto návrhy 
v českém kontextu příliš relevantní.

Předmětem vědeckého výzkumu jsou i bariéry k přijímání e-governmentu ze strany 
veřejnosti.  [80:]  Bariérami přijetí  jsou důvěra,  bezpečnost  finančních údajů a transakcí 
a kvalita informací,  zatímco přínosy vyplývající  z přijetí  e-governmentu občany jsou čas 
a peníze.  Jednotlivci budou ochotni používat služby veřejného sektoru online,  pokud se 
organizacím podaří získat jejich důvěru, pokud si budou jisti, že jejich finanční údaje jsou 
v bezpečí  a veřejný  sektor  jim bude  poskytovat  relevantní,  přesné  a aktuální  informace 
a zároveň jim užívání těchto služeb přinese úsporu času a peněz.

 3.6. Definice e-governmentu

Ze shora uvedených teorií je zřejmé, že neexistuje jednotné chápání toho, co to je e-
government. V nejužším pojetí je e-government nasazování informačních a komunikačních 
technologií ve veřejné správě, aniž by byl definován bližší účel tohoto nasazování. V širším 
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pojetí je e-government považován za nástroj k zefektivnění fungování státu. V ještě širším 
se zefektivněním  nemyslí  pouze  automatizace  a z ní  vyplývající  urychlení  stávajících 
procesů,  ale  také  zajištění  dosud  technicky  de  facto  neuskutečnitelné  transparentnosti 
výkonu veřejné správy coby kontrolního a preventivního mechanismu pro její fungování. 
Dále je e-government považován jak za nástroj, tak za důvod pro reformu veřejné správy. 
K popisu praktických dopadů takového rozšířeného pojetí definují jednotliví autoři vlastní 
pojmy  jako  vládnutí  v digitálním  věku  (Dunleavy)  nebo  i-government  (Mayer-
Schönberger). V nejširším, již spíše ustupujícím pojetí je pak e-government vnímán jako 
prostředek  ke společenské  změně  –  k prohloubení  a oživení  demokracie  za pomoci 
moderních, zejména komunikačních technologií. 

Následující  přehled  definic  obsažených  v hlavních  teoretických  pojednáních 
použitých  v této  práci  je  seřazen  podle  šíře  pojetí  e-governmentu.  Jsou  sem  rovněž 
zahrnuty definice užívané mezinárodními organizacemi, které se této oblasti  soustavněji 
věnují,  definice  ze  staršího českého strategického dokumentu  a také  definice  z původní 
české práce, která se ovšem nevěnuje teoretickým poznatkům o e-governmentu, ale jeho 
právní a technické stránce. 

Margetts:  „…e-government  se definuje  jako  používání  informačních  technologií  orgány 
veřejné  správy  interně  i k interakci  s občany  a jinými  orgány  veřejné  správy…“ 
[105: 250]

Fisher:  „E-governance [je]  provádění veřejné správy a vládnutí  s použitím informačních 
a komunikačních technologií.“ [74: 570]

Finger:  „E-government  je  systematické  využívání  informačních  a komunikačních 
technologií  k poskytování  služeb  státu  efektivnějším  a vstřícnějším  způsobem.“ 
[73: 45]

OECD:  „E-government  [je]  využití  informačních  a komunikačních  technologií,  zejména 
internetu, jako nástroje k dosažení lepšího výkonu veřejné správy.“ [145: 11]

e-Česko 2006: Vláda chápe pojem „e-government“ jako transformaci vnitřních a vnějších 
vztahů veřejné správy pomocí ICT s cílem optimalizovat interní procesy. Jejím cílem 
je pak rychlejší,  spolehlivější  a levnější  poskytování služeb veřejné správy nejširší 
veřejnosti a zajištění větší otevřenosti veřejné správy ve vztahu ke svým zákazníkům. 
[117: 14, bod 3.3.1]

Homburg:  „[Pojem]  e-government  odkazuje  na strategické  využívání  informačních 
a komunikačních technologií (…) v orgánech veřejné správy a kolem nich za účelem 
vytvoření ,propojeného‘ či ,digitálního‘ státu.“ [87: 87]
„…e-government  se definuje  jako  přetvoření  informačních  vztahů  mezi  veřejnou 
správou  a ve vztahu  k ní  zainteresovanými  stranami  s cílem  vytvořit  nějakou 
přidanou hodnotu.“ [87: 91]

Lips:  „E-government  byl  považován  za nástroj  k modernizaci  k výkonu  veřejné  správy 
a nyní je postupně vnímán jako strategický přístup k transformaci výkonu veřejné 
správy z perspektivy občana.“ [103: 33]

World  Bank:  „,E-government‘ označuje  používání  informačních  technologií  státními 
orgány, kdy tyto technologie jsou schopny transformovat vztahy s občany, podniky 
a dalšími složkami státu. [292:]
„E-government označuje používání informačních technologií ke zlepšení efektivity, 
hospodárnosti,  transparentnosti  a odpovědnosti  státu.  E-government  lze  vnímat 
pouze  jako  přesun služeb  občanům online,  ale  v nejširším slova  smyslu  se jedná 
o transformaci státu umožněnou technologiemi – o největší naději států na snížení 
nákladů,  prosazování  hospodářského  rozvoje,  zvyšování  transparentnosti  státu, 
zlepšení  poskytování  služeb  a veřejné  správy  a usnadnění  postupu  informační 
společnosti.“ [291: 1]
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Mates a Smejkal: „…smyslem [e-governmentu] 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… 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,  jakož  službě 
občanům, coby zákazníkům.“37 [108: 40]

Pro účely této práce použijeme definici středního rozsahu. Termínem e-government 
zde  budeme  odkazovat  na nasazování  a používání  informačních  a komunikačních 
technologií  při  výkonu vnitřních procesů  orgánů veřejné  správy,  jakož  i při  styku mezi 
těmito orgány na straně jedné a soukromými subjekty na straně druhé, jehož cílem může 
být zefektivnění a zajištění transparentnosti chodu státu a reforma jeho aparátu.

 4.Benchmarking e-governmentu
Odpověď na základní výzkumné otázky hledá tato práce prostřednictvím srovnání 

zkoumaného  subjektu  (České  republiky)  se  zástupci  těch  nejlepších  subjektů  v dané 
oblasti, které mají se zkoumaným subjektem dostatek společného na to, aby srovnání bylo 
smysluplné. Tím v zásadě vychází z metody benchmarkingu, jehož podstatou je „zlepšování 
učením se od druhých“. Benchmarking se snaží nalézat „nejlepší praktické postupy uvnitř 
organizací s podobnými funkcemi“ s cílem zvyšovat výkonnost vlastní organizace. [187: 4] 
Za  takovou  organizaci  můžeme  považovat  i zkoumaný  subjekt  –  stát  –  a v něm 
uplatňovanou veřejnou politiku za uvedené praktické postupy.

Srovnávat se lze v zásadě buď s jinými subjekty nebo se standardem. [ibid.: 6] Jak 
vyplývá ze shora uvedených teoretických poznatků, nelze objektivně stanovit, který způsob 
uplatňování  e-governmentu  je  ten  správný.  V oblasti  e-governmentu  tak  žádný  obecně 
přijímaný  standard  neexistuje  a existující  srovnání  vždy  vztahují  jednotlivé  subjekty 
(země) vůči sobě podle různých kritérií.

Podobně jako se  liší  shora uvedená pojetí  a vymezení  e-governmentu,  odlišují  se 
i různé sestavované žebříčky. E-government je abstraktní pojem a operacionalizovat jej pro 
účely  srovnávání  znamená  obdobný  úkol  jako  srovnávat  v jednotlivých  zemích  kvalitu 
života, úroveň rozvoje, lidské štěstí či bohatství společnosti nebo se snažit zhodnotit, jak 
dobře  či  špatně  jsou  jednotlivé  země  spravovány,  tedy  operacionalizovat  pojem  „good 
governance“, a autoři různých žebříčků tedy přistupují k jejich sestavování značně odlišně.

Zaměření prováděných hodnocení e-governmentu je předmětem kritického diskursu 
ve správní vědě (např. [174:] a [105: 257]). Někteří vědci [5: a 160:] vznášejí principiální 
výhrady  vůči  benchmarkingu  coby  nástroji  řízení  kvality  v mezinárodním  kontextu, 
zejména vůči žebříčkům sestaveným ze složených ukazatelů (kompozitním indexům), které 
se zaměřují na velmi obecné vlastnosti výkonu veřejné moci, například vzhledem k jejich 
netransparentnosti,  neboť  řada  užívaných  datových  zdrojů  je  vytvářena  soukromými 
subjekty a vzhledem k jejich ceně je není možné současně s indexy zveřejnit [160: 100], 
a také vzhledem k jejich užitečnosti, neboť jsou příliš obecné pro tvorbu konkrétní politiky 
a mohou tak být pro danou zemi pouze orientačním signálem, zatímco pro mezinárodní 
organizace  jsou  užitečné  především  tím,  že  jim  dávají  práci,  a pro  média  tím,  že  jim 
poskytují náplň. [ibid.: 104]

U konkrétního  měření  výstupů  e-governmentu  je  problematické  stanovování 

37 Text je zde citován přesně podle originálu včetně interpunkčních chyb.
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měřítek neměnných v čase, neboť tato měřítka mohou zastarávat a ztrácet tak význam,38 
z obecnosti definic srovnávaných parametrů vyplývá, že dvě odlišné služby dostanou stejné 
hodnocení,39 a data nemusejí  být trvale dostupná.  [5: 174] Stejně tak je obtížné měření 
skutečného dopadu e-governmentu. Často používaným měřítkem je možnost podat daňové 
přiznání online, neboť to je snadno kvantifikovatelný údaj, ale míra provázanosti podání 
přiznání online na další zpracování dat a správu všech různých daní a z toho vyplývající 
dopad  e-governmentu  na  efektivitu  výběru  daní  se  již  příliš  nesrovnává,  protože  se 
obtížněji  kvantifikuje.  Vzhledem  k těmto  problémům  sestavované  žebříčky  o e-
governmentu „nejsou spolehlivým nástrojem měření pokroku e-governmentu“ [ibid. 186] 
a je třeba je doplnit menším počtem detailních studií.

Navzdory  těmto  výhradám  zde  uvedeme  hlavní  dostupné  dlouhodobě  sledované 
ukazatele  a sestavované  indexy,  neboť  alespoň  v případě  zemí  sledovaných  v této  práci 
poskytují  velmi  dobře  navzájem  slučitelný  a srovnatelný  obraz  o situaci  a neobsahují 
významné rozpory. V souladu s kritiky se tato práce dále pokusí detailněji vykreslit stav 
v těchto zemích.

 Pravidelně  sestavované  žebříčky  stav  e-governmentu  posuzují  podle  různých 
faktorů a obyčejně jej zasazují do širšího kontextu, ať už výkonnosti veřejné správy (OECD) 
nebo ekonomiky dané země (Světové ekonomické fórum). S rozvojem e-governmentu se 
některé benchmarkingové publikace posouvají od sledování technické připravenosti (tedy 
toho,  zda  a do  jaké  míry  soukromé  i veřejné  subjekty  jsou  vybaveny  různými 
technologiemi) přes sledování počtu a šíře služeb e-governmentu ke sledování toho, kolik 
subjektů služby, jež jsou jim určeny, vlastně využívá.

Přínosy samotného e-governmentu se měří obtížně, neboť jeho přispění ke zvýšení 
efektivity  veřejné  správy  nelze  oddělovat  o různých  jejích  reforem.  Většinou  se  tedy 
poměřují  různé  výstupy  e-governmentu  směrem  ven  z veřejné  správy.  Jeho  vliv  na 
zefektivnění  vnitřní  činnosti  veřejné  správy,  ani  na  její  restrukturalizaci  v důsledku 
zavedení e-governmentu zatím předmětem systematického sledování není.

 4.1.Soustavně  sestavované  žebříčky  e-governmentu  a pozice 
srovnávaných zemí

Následující  přehled  uvádí  několik  různých  systematicky  zpracovávaných 
benchmarkingových studií na téma e-governmentu a zároveň je zde popsána pozice České 
republiky vůči Velké Británii a Estonsku, kterou se zabývá tato práce, případně vůči celé 
skupině zkoumané danou studií.

Evropská komise již od roku 2000 vydala 11 srovnávacích zpráv o e-governmentu 
ve členských zemích Evropské unie.40 Podle aktualizovaného benchmarkingového rámce 
užívaného  od  roku  2012  [65:]  se  posuzují  výlučně  online  služby  veřejného  sektoru. 
Technikou  mystery  shoppingu  se  posuzuje  orientovanost  na  uživatele,  transparentnost 
podávaných  informací  a možnost  vyřizovat  danou  službu  ze  zahraničí  (kategorie 
přeshraniční  mobilita)  a dále  se  zjišťuje  přítomnost  technických  předpokladů  pro 
poskytování  takových  služeb,  tedy  obdoba  toho,  co  budeme  později  nazývat  základní 
infrastrukturou e-governmentu. Ke sledovaným technickým předpokladům patří existence 

38 Například  sledovat  v současnosti  počet  domácností,  které  mají  širokopásmové  připojení  k internetu 
prostřednictvím pevné linky nestačí, jelikož je již statisticky významně rozšířeno mobilní širokopásmové 
připojení.

39 Například u definice, že transakce je online, když občan všechny její aspekty včetně platby může vyřídit  
online, nelze postihnout podstatný rozdíl, že na konci žádosti o nový řidičský průkaz v jedné zemi přijde 
po takové transakci občanovi poštou do vlastních rukou papírová kartička, zatímco v jiné zemi si pouze na 
čip ve svém občanském průkazu řidičské oprávnění nahraje.

40 Více k této benchmarkingové řadě [189: 144].
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elektronické  identifikace,  elektronických  dokumentů,  autentických  zdrojů  (v nichž  jsou 
dané  informace  uloženy  pouze  jednou,  v českém  prostředí  např.  základních  registrů), 
bezpečného elektronického úložiště a jednotného přihlášení.

Podle  nejnovějších  dat  z roku  2014  je  Česká  republika  ve  všech  sledovaných 
ukazatelích  pod  průměrem  EU,  přičemž  nejvíce  zaostává  v transparentnosti  využívání 
osobních  údajů  a prakticky  u všech  technických  prostředků.  Velká  Británie  dosahuje 
průměrných hodnot u orientovanosti na uživatele, nadprůměrných hodnot u přeshraniční 
mobility  a obdobně  jako  Česká  republika  zaostává  u transparentnosti  a technických 
prostředků. Estonsko je ve všech sledovaných ukazatelích vysoko nad průměrem a zatímco 
Česká  republika  a Velká  Británie  v žádném  ukazateli  nedosáhly  do  nejvyšší  čtvrtiny 
dosažitelných  výsledků  (kategorie  „dobré“),  Estonsku  se  to  podařilo  u 9  z 12  ukazatelů 
a celkově se tak u každého z nich umístilo mezi třemi nejlepšími zeměmi v EU. [64:,  66:, 
67: a 68:]

Eurostat sleduje  počty  fyzických osob a podniků  používajících internet  ke  styku 
s veřejnou  správou,  přičemž  v posledních  letech  rozlišuje  mezi  druhy  tohoto  styku. 
Z následujících  grafů  je  zřejmé,  že  Česká  republika  zaostává  za  Velkou  Británií 
a Estonskem, pokud jde o elektronický styk fyzických osob s veřejnou správou, nikoli však 
v oblasti elektronického styku podniků.

První graf ukazuje, kolik jednotlivců ve věku 16-74 let vyhledávalo v posledním roce 
informace na webových stránkách veřejné správy. (Zdroj: [60:].)

V této základní formě využití informačních technologií se Česká republika pohybuje 
pouze mírně  pod evropským průměrem. Další  graf  vyjadřuje  používání  sofistikovanější 
formy styku s veřejnou správou, a sice elektronické podávání formulářů. (Zdroj: [61:].)
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Zde je již zřejmé větší zaostávání České republiky jak za sledovanými zeměmi, tak za 
průměrem EU. Výkyv v roce 2011 lze  vysvětlit  podáváním formulářů ke sčítání  lidu po 
internetu. 

Naopak  u podniků  u téže  sofistikovanější  formy  styku  s veřejnou  správou  nelze 
v současnosti vypozorovat u České republiky výraznější odchylku.41 (Zdroj: [56:].)

Rovněž  v soutěžení  o veřejné  zakázky  elektronickou  cestou  české  podniky 
nezaostávají za sledovanými zeměmi a dokonce překračují evropský průměr [58:]: 

41 V roce 2009 došlo u této statistiky k úpravě metodiky, která však neměla výraznější  vliv na sledované 
výsledky. Veškeré údaje Eurostatu o podnicích se týkají podniků s 10 a více zaměstnanci.
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Světové  ekonomické  fórum vydává  od  roku  2004  každoročně  Index  síťové 
připravenosti  (NRI),  kterým  poměřuje  schopnost  zemí  využít  příležitosti,  jež  s sebou 
přinášejí  informační  a komunikační  technologie.  Index  je  složen  z 53  ukazatelů 
rozdělených  do  4  hlavních  kategorií  a 10  podkategorií.  Na  jeho  prvních  místech  se 
v posledních letech objevují zejména Singapur a Finsko.

Pro účely posouzení e-governmentu jsou relevantní zejména 3 ukazatele, které se 
týkají používání technologií veřejným sektorem: důležitost informačních a komunikačních 
technologií  pro  státem  vytvářenou  vizi  budoucnosti  a posilování  konkurenceschopnosti 
země, index online služeb veřejného sektoru převzatý od OSN (viz dále) a úspěch státu při 
podpoře informačních a komunikačních technologií. Vlastní ukazatele sestavuje fórum na 
základě názorového průzkumu mezi  podnikovými řediteli,  který probíhá každoročně již 
přes  30  let  a v posledních  letech  se  jej  účastní  kolem  15 000  respondentů.  Za  Českou 
republiku se jich v roce 2011 zúčastnilo 153, za Velkou Británii i Estonsko po 93. [13:] Ze 
143 zkoumaných zemí byla v roce 2015 Velká Británie v popsané kategorii „užití veřejnou 
správou“ na 16. místě, Estonsko na 6. a Česká republika na 113. místě, zatímco v celkovém 
ukazateli  NRI  bylo  pořadí  8  (UK),  22  (EE)  a 43  (CZ)  [186:],  z čehož  lze  usuzovat  na 
vnímanou  relativní  slabost  ve  využívání  technologií  veřejným  sektorem  oproti 
soukromému v České republice a opačný, byť ne tak vyhraněný poměr v Estonsku.

Organizace spojených národů od roku 2002 pravidelně sestavuje Index rozvoje 
e-governmentu (EGDI) pro všechny své členské státy, který je z významných soustavných 
benchmarkingů  vedle  benchmarkingu  Evropské  komise  obsahově  nejbližší  pojetí  e-
governmentu v této práci. Index již byl sestaven osmkrát a pro sedm posledních verzí jsou 
k dispozici  data ve strukturované podobě,  ze  kterých čerpají  následující  grafy.  EGDI je 
kompozitní  indikátor,  jehož  cílem  je  postihnout  míru  rozvoje  e-governmentu 
v jednotlivých  zemích,  tedy  ochotu  a schopnost  veřejného  sektoru  používat  informační 
a komunikační technologie k zajišťování veřejných služeb, a činí tak v relativním měřítku 
vůči ostatním.42 Index je sestavován podle stejné metodiky, byť s postupem času se mění 
jeho  zaměření  tak,  aby  odráželo  vznikající  trendy  ve  strategiích  e-governmentu 
a technologické změny.

42 Nejvyšší dosažené skóre v daném dílčím ukazateli je vždy přepočteno na hodnotu 1 a ostatní skóre mají 
vždy hodnotu nižší.
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Jedna třetina výsledné hodnoty je složena z indexu telekomunikační infrastrukury, 
který v posledním vydání obsahoval počty uživatelů internetu, počty pevných a mobilních 
telefonních linek a počty pevných a mobilních připojení k internetu.43 Druhou třetinu tvoří 
index lidského kapitálu  složený z ukazatelů  gramotnosti  dospělé populace,  délky školní 
docházky a dosaženého vzdělání. Poslední třetinu tvoří index online služeb (OSI), kdy se 
individuálně posuzují portály zkoumaných zemí, jednotlivé elektronické služby, prostředky 
k elektronické  účasti  na  veřejném  dění  a webové  stránky  vybraných  úřadů.  Sleduje  se 
používání služeb, jejich poskytování různými cestami, otevřenost dat veřejného sektoru, 
elektronické zadávání veřejných zakázek a nově také komplexní přístup k výkonu veřejné 
správy  a integrovanost  poskytování  služeb  online.  [157: 185-198]  Na  prvních  místech 
žebříčku se pravidelně objevuje Singapur, Korejská republika a Austrálie.

Pro  účely  této  práce  jsme  z databáze  EGDI  vybrali  skupinu  zemí  Evropského 
hospodářského  prostoru44 a v následujících  grafech  srovnáváme  vývoj  pořadí  České 
republiky,  Velké  Británie  a Estonska  v jednotlivých  letech  v rámci  této  skupiny 
u jednotlivých ukazatelů. Podkladová data jsou uvedena v příloze v kap. 12.6.45

Následující  graf znázorňuje vývoj  pozice sledovaných zemí mezi  všemi členskými 
zeměmi OSN:

43 Jako ukázku shora uvedené postupné změny zaměření lze uvést, že od roku 2008 se již nesleduje počet  
televizorů a od roku 2012 počet uživatelů osobních počítačů [157: 188]. 

44 S výjimkou Lichtenštejnska, jež bylo nahrazeno Švýcarskem. 
45 Zdrojem těchto dat jsou pravidelné zprávy OSN o stavu e-governmentu [153:, 158:, 152:, 154:, 155:, 156:, 

157:].

27

2003 2004 2005 2008 2010 2012 2014

1

5

9

13

17

21

25

29

3 2 3

6

1 2 3

10

13 12

8

12 11

8

24

19 20

17

21

27 28

EGDI - umístění mezi 31 státy EHP

UK

EE
CZ



Největší vliv na relativní propad České republiky v EGDI od roku 2008 měl posun 
v indexu  online  služeb,  kde  při  posledním  měření  skončila  mezi  státy  EHP  již  na 
předposledním místě.  Zároveň je  z tohoto  grafu  vidět  vzestup  Estonska  a trvalá  pozice 
Velké Británie na špičce:

Tvrzení o vlivu vývoje online služeb na propad České republiky dokládá i následující 
graf  vývoje  umístění  zemí  na  indexu  telekomunikační  infrastruktury  a ukazuje,  že  zde 
Česká  republika  výrazný  posun  od  ostatních  zemí  nezaznamenala.  Obdobně  je  tomu 
i u indexu lidského kapitálu. Lze tedy dojít  k závěru, že vývoj kvality online služeb není 
těsně závislý na infrastruktuře země. 
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Z uvedených  srovnání  sestavovaných  různými  mezinárodními  organizacemi  za 
přispění  řady  akademických  pracovišť  je  zřejmé,  že  Česká  republika  nepatří  k lídrům 
v oblasti  e-governmentu  a její  postavení  vůči  ostatním  zemím  se  v některých  ohledech 
průběžně  zhoršuje,  zatímco  Velká  Británie  i Estonsko  v různých,  byť  ne  ve  všech, 
kategoriích patří  ke  světové špičce.  Z EGDI i NRI je  zřejmé,  že celkové pořadí  v těchto 
kompozitních  indexech  zhoršují  České  republice  právě  komponenty  týkající  se  e-
governmentu.

 4.2. Srovnávací analýza

Jádrem  této  práce  je  následující  srovnávací  analýza  e-governmentu  v České 
republice, Velké Británii a Estonsku. Jelikož cílem práce je najít důvod rozdílů ve vývoji e-
governmentu v těchto zemích, neomezí se analýza pouze na dosažené výsledky a účinky e-
governmentu, ale zaměří se i na veřejnou politiku, která s ním souvisí. Popíše a porovná 
strategické  vládnutí  v oblasti  e-governmentu,  přijatou  legislativu,  konkrétní  nastavení 
jednotlivých politik a u aktérů veřejné politiky v této oblasti se zaměří na pouze na politické 
aktéry  a instituce  veřejného  sektoru,  které  mají  na  e-government  nějakou  vazbu, 
a případně  na  rozsah  jejich  spolupráce  se  soukromým  sektorem.  Hlubší  analýza  další 
významné  skupiny  aktérů,  a sice  soukromých  dodavatelů  řešení  e-governmentu,  by  si 
vzhledem  k minimálnímu  objemu  sekundární  literatury  na  toto  téma  totiž  vyžádala 
rozsáhlý výzkum nejen situace na trhu, ale i neformálních vztahů mezi aktéry, což by bylo 
nad rámec této práce a podle názoru autora by to nemuselo významně přispět k objasnění 
uvedených  rozdílů  ve  vývoji  e-governmentu.  Toto  vymezení  zkoumaných  aktérů  bylo 
provedeno  i s přihlédnutím  k autorově  starší  analýze  aktérů  problému  „pomalého 
a neefektivního  zavádění  e-governmentu  v České  republice“,  která  je  bez  dalších  úprav 
zařazena jako příloha v kap. 12.4.

Jak  bylo  uvedeno  shora,  Velká  Británie  a Estonsko  byly  zvoleny  ke  srovnání 
s Českou  republikou  jako  zástupci  těch  nejlepších  v oblasti  e-governmentu.  Obě  země 
proto,  že  leží  v Evropě  a mají  demokratický  politický  systém,  přičemž  jejich  členství 
v Evropské unii  je  pro toto srovnání spíše náhodné.  Velká Británie dále  proto,  že je to 
bohatá západoevropská demokracie, jež patřila mezi první země na světě, u kterých se o e-
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governmentu v praxi dalo hovořit, a Estonsko proto, že je to země východoevropská, která 
s Českou republikou byla součástí sovětského bloku, po jeho rozpadu prošla obnovením 
demokratického politického systému a tržní ekonomiky a nikdy nebyla bohatší než Česká 
republika. Dalším důvodem pro výběr Velké Británie a Estonska byl jejich zcela odlišný 
přístup  k uspořádání  e-governmentu.  Zatímco  estonský  e-government  se  svou 
architekturou přibližuje k technickému ideálu46 a vznikal v prostředí s omezenými zdroji, 
britský  e-government  je  výsledkem  rozsáhlých  decentralizovaných  investic  v prostředí 
velkého státu, kde vzhledem k jeho politickému systému a tradici ve vztahu občana a státu 
nebylo centrální usměrňování vývoje e-governmentu od samého počátku možné.

Následující  část  tedy  obsahuje  podrobné  analýzy  situace  v jednotlivých  zemích 
strukturované vždy obdobně podle uvedených témat a rozšířené podle specifik dané země 
(např. o pohled na vzdělanost elit v Estonsku nebo nástin nehospodárnosti při vynakládání 
veřejných prostředků na e-government v České republice i Velké Británii). Po těchto dílčích 
analýzách následuje syntetický srovnávací pohled na všechny tři země zároveň. 

46 V čem je architektura estonského e-governmentu ideální, je uvedeno v kap. 7.6.
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 5. E-government v České republice 

Česká republika je  středně bohatá47 evropská země s 10,5  miliónu obyvatel.  [41:] 
Pokud jde o rozšíření informačních a komunikačních technologií mezi obyvatelstvem, patří 
mezi  zeměmi  EHP  kromě  počtu  pevných  a mobilních  linek  na  přelom  druhé  a třetí 
třetiny.48 Země je relativně politicky stabilní, byť od roku 1990 vládly beze změny premiéra 
celé volební období pouze dvě vlády, naposledy v letech 1998-2002. Její veřejná správa je 
vybudována  podle  spojeného  modelu,  kdy  státní  správu  vykonávají  kromě  ústředních 
orgánů  také  orgány  samosprávy  na  základě  zvláštních  zákonů v přenesené  působnosti. 
První náznaky budování e-governmentu, jak jsme jej shora definovali, lze v České republice 
nalézt již na počátku 90. let.49

 5.1.Institucionální struktura 

Již  v roce  1991  zřídila  vláda  České  republiky  Komisi  pro  státní  informační 
systém,  jejímž  cílem  bylo  „odstranit  dosavadní  roztříštěnost  výstavby  státního 
informačního  systému  v České  republice“  a koordinovat  jeho  rozvoj.  [204: II]  Komise 
vydávala  základní  technické  standardy  pro  budování  systému  a měla  za  úkol  i tvořit 
příslušnou legislativu. Ten však nenaplnila, neboť po vzniku samostatné České republiky 
byla  v roce  1993  současně  s uvolněním  finančních  prostředků  na  budování  základních 
registrů zrušena [214:] a její aktivity přešly na ad hoc pracovní skupiny pod ministerstvem 
hospodářství. V roce 1995 přijala vláda technický standard státního informačního systému 
a přidělila  1 miliardu  Kč  na  jeho  výstavbu  s využitím  komunikační  sítě  resortu  financí. 
[208:] 

Jednotlivé orgány veřejné správy se však nadále k plnění svých úkolů samostatně 
vybavovaly  výpočetní  technikou  a budovaly  své  vlastní  informační  systémy,  jejichž 
propojení se nedařilo legislativně zabezpečit a vynutit. Pro propojení systémů ani nebyly 
jasné pravomoci a povinnosti při poskytování dat. Za situace, kdy náklady na jednotlivé 
nekompatibilní a nepropojitelné informační systémy běžně překračovaly rozpočet, systémy 
byly dokončovány se zpožděním a aniž by zajišťovaly požadované funkce [43: 40], přešel 
v roce 1996 úkol vybudovat státní informační systém zpod Ministerstva hospodářství na 
nově  vytvořený  Úřad  pro  státní  informační  systém.50 Nikdy  však  nebyl  schválen 
zákon,  který  by  úřadu  dal  konkrétní  pravomoci,51 a k naplnění  myšlenky  jednotného 
státního informačního systému založeného na společné databázi a spravovaného z jednoho 
centra  nakonec  nedošlo.  [159:]  Jedním  z důvodů  byla  obava  ze  snadné  zneužitelnosti 
takového „všeobjímajícího“ systému. Jiným, že situace, kdy byl slabý ústřední orgán a silné 
resorty,  většině  ministerstev  vyhovovala,  protože  „chtěly  utrácet  peníze  za  informatiku 
podle svých představ a neměly zájem, aby jim do toho někdo mluvil.“ [177: 35]. Úřad, který 
vešel  ve  známost  manipulacemi  s veřejnými  zakázkami  a nehospodárností,52 byl  v roce 

47 Její hrubý domácí produkt na obyvatele přepočtený podle parit kupní síly se blíží střední hodnotě tohoto 
ukazatele pro všechny členské státy EU. Viz podkladová data v kap. 12.6.

48 Viz údaje Mezinárodní telekomunikační unie uvedené v podkladových datech v kap. 12.6.
49 Některé části kapitoly o e-governmentu v České republice (zejména kap. 5.1, 5.2 a 5.4) významně čerpají 

z autorovy  dřívější  práce  Pomalé  a neefektivní  zavádění  e-governmentu v České  republice  k předmětu 
JSM527 Metody a analýzy tvorby politik II z ledna 2015.

50 Viz [234: § 1, odst. 5, písm. a, bod 7].
51 Vládní návrh zákona byl přijat Poslaneckou sněmovnou, Senát jej však vrátil kvůli konfliktu v  působnosti 

v oblasti  ochrany osobních údajů a státního informačního systému a sněmovna již  jej  znovu nepřijala. 
[177: 35]

52 Podle  kontroly  NKÚ  byly  za  léta  1998  a 1999  zjištěny  závažné  nedostatky  v hospodaření  s 31  a 38 % 
prostředků úřadu. [138:] 

31



2000 podle  aktuálního  záměru vybudovat  pouze propojení  mezi  stávajícími  resortními 
systémy přejmenován na Úřad pro veřejné informační systémy (ÚVIS).53 V roce 1998 
byla jako poradní orgán vlády zřízena Rada vlády České republiky pro státní informační 
politiku  [206:], jež měla zpracovávat strategické dokumenty v oblasti informační politiky 
státu.  ÚVIS byl později  začleněn do nově vzniklého  ministerstva informatiky,  které 
bylo  ustaveno  k počátku  roku  2003  (viz  [239:]),  a mělo  ve  své  kompetenci  také 
telekomunikace. V oblasti informatiky ministerstvo vypracovávalo technické a metodické 
předpisy  a vyvíjelo  také  určité  snahy  směrem  k rozvoji  elektronických  služeb,  za  jeho 
existence  však  kromě  Portálu  veřejné  správy  žádný  významný  prvek  centrální 
infrastruktury e-governmentu zprovozněn nebyl.54 

Ministerstvo  informatiky  bylo  vzhledem  ke  „slabému  postavení  mezi  ostatními 
resorty“  [164: 7]  zrušeno  v roce  2007  a jeho  působnost  v oblasti  informačních 
a komunikačních  technologií  převzalo  ministerstvo  vnitra,  zatímco  telekomunikace 
(nově  nazývané  elektronické  komunikace)  byly  převedeny  pod  ministerstvo  průmyslu 
a obchodu [231:], přičemž meziresortní koordinaci dostala místo zrušeného ministerstva 
informatiky na starosti  již  dříve vytvořená  Rada vlády pro informační společnost 
[215:]. Tato rada byla v souvislosti s rozšířením své působnosti  přejmenována na  Radu 
vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost. Rada byla v návaznosti 
na politické změny několikrát personálně zcela obměněna. V roce 2012 byl také jmenován 
„digitálním  šampiónem  pro  ČR“  pracovník  ministerstva  vnitra  zastávající  funkci 
hlavního  architekta  e-governmentu  [212:].55 Z původního  záměru  obsadit  do  pozice 
digitálního  šampióna  nezávislou  osobu ministerstvo  vnitra  už  po vyhlášení  výběrového 
řízení  pro  „všeobecně  uznávanou  osobnost  z oboru“,  do  kterého  se  přihlásili  slibní 
kandidáti, upustilo [267:]. Pozice digitálního šampióna byla zřízena čistě formálně kvůli 
iniciativě Evropské unie56 a jeho působení nelze srovnávat s britskou digitální šampiónkou 
(viz kap. 6.1).

Rada  vlády  pro  konkurenceschopnost  a informační  společnost  byla  po  období 
přibližně roční nečinnosti zrušena na konci listopadu 2014 a nahrazena Radou vlády pro 
informační společnost [211:]. 

Problematika e-governmentu na ministerstvu vnitra byla na podzim 2014 oddělena 
od problematiky veřejné správy vyčleněním pod jiného náměstka. Institucionální oddělení 
e-governmentu od veřejné správy i od konkurenceschopnosti se setkalo s kritikou odborné 
veřejnosti57 i zástupců  průmyslu58.  O nezbytnosti  vazby  mezi  reformami  veřejné  správy 
a zaváděním informačních technologií do veřejné správy se ostatně vyjádřila sama vláda už 
ve Státní informační politice z roku 1999.59

Situaci v České republice, kdy jednotlivé resorty budují vlastní informační systémy 
a udržují si autonomii v oblasti správy a zpřístupňování „svých“ informací a dlouhodobě se 
úspěšně  brání  převzetí  kontroly  nad  jejich  správou  z centra,  lze  kromě  technické 
nepřipravenosti  centra  vysvětlit  poznatky  ze  sociologie  organizací  v podobě  problému 

53 Viz [236: § 1].
54 Pro přehled aktivit ministerstva informatiky viz [189: 72-3].
55 Hlavní  architekt  e-governmentu  je  zaměstnanec  soukromé  firmy,  který  vede  samostatné  oddělení 

ministerstva  vnitra  (tvořené  jeho pracovníky)  a náplní  jeho práce  je  odborná  koordinace  technických 
aspektů budování e-governmentu.

56 Digitální agenda pro Evropu, viz [70:].
57 „Dochází tak k zásadnímu odštěpení normální a "elektronické" veřejné správy, takže se vracíme před rok 

1990.“ [285:]
58 Vyjádření ICT unie: „Jakákoli reforma veřejné správy se v současném světě rozhodně nemůže uskutečnit 

bez  odpovídající  podpory  na  straně  ICT  řešení,  a proto  je  oddělení  těchto  dvou  oblastí  zásadní 
strategickou chybou.“ [93: bod 1]

59 „Podmínkou pro to, aby se veřejná správa stala skutečnou službou občanům a podnikatelské veřejnosti, je 
však uskutečnění reformy veřejné správy s využitím informačních a komunikačních technologií.“  [184: 
prioritní oblast III.]
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kolektivní  akce,  vztahu principál-agent  a koaliční  politiky  uvnitř  organizací,  které  jsme 
popsali v závěru kap. 3.4 na str. 14.

 5.2. Strategie e-governmentu

Záměr  shora  budovat  státní  informační  systém  se  promítl  již  do  usnesení  vlády 
ČSFR  v roce  1990  [218:]  a následně  vlády  ČR  v roce  1991.  [203:,  197: a 213:]  Státní 
informační  systém  měl  být  soustředěn  kolem  „registru  občanů,  nemovitostí, 
hospodářských  subjektů,  územně identifikačního  registru“  a orientovat  se  „na  otevřené 
systémy“. [213: I.] Úkol koncepčně usměrnit budování informačních systémů jednotlivých 
orgánů veřejné správy dostal  po Komisi  pro státní  informační systém z počátku 90. let 
v České republice na starost Úřad pro státní informační systém zřízený v roce 1996. Jeho 
záměrem bylo připravit koncepci jednotného informačního systému, který by uspokojoval 
informační potřeby jednotlivých úřadů. Tato představa, jak již bylo uvedeno shora, však 
byla  opuštěna  a v prvním  koncepčním  dokumentu  vytvořeném  tímto  úřadem  – 
v Základních tezích rozvoje informačních systémů veřejné správy,  které vláda 
schválila  v roce  1998  [195:]  –  se  již  hovoří  o propojování  jednotlivých  informačních 
systémů veřejné správy, nikoli o systému jednotném. 

První  ucelenou  vizi  popisující  vztah  mezi  státem,  společností  a informačními 
technologiemi  představovala  v České  republice  Státní  informační  politika  –  cesta 
k informační společnosti [184:] z roku 1999.60 V tomto strategickém dokumentu bylo 
nasazování  informačních  technologií  ve  veřejné  správě  pojímáno  jako  nedílná  součást 
budování  „informační  společnosti“.  Politika  také  rozvíjí  myšlenku  „informatizované 
demokracie“  a hovoří  o posílení  „individuálních  demokratických  práv  občanů“  díky 
technice  a vytváření  „účinnějších  pojítek“  mezi  občany  a veřejnou  správou.  [184: bod. 
prioritní  oblast  II.]  Tematiku  informačních  systémů  veřejné  správy  dále  konkrétněji 
rozvinula  na  SIP  navazující  Koncepce  budování  informačních  systémů veřejné 
správy schválená ještě v témže roce [198:]. Již v tomto dokumentu se píše o stavu, který se 
do značné míry nepodařilo napravit dodnes: „Stávající nedobrý stav ISVS je důsledkem 
především  nekoordinovaného  a prudkého  vzniku  IS  jednotlivých  resortů  v předchozím 
období.“ [168: bod 2.1]. Jako další příčinu stavu, kdy existovalo mnoho různých databází 
často  obsahujících  duplicitní  a nekonzistentní  údaje,  označila  koncepce  neexistenci 
závazných pravidel pro spolupráci resortních informačních systémů a pravidel pro výměnu 
dat,  nekoncepčnost  zavádění  systémů  a také  „nesystematické  vzdělávání  pracovníků 
veřejné správy... [o] využití nových technologií.“ [ibid.] 

Rok po přijetí Státní informační politiky byl po řadě odkladů61 přijat i plán k jejímu 
naplnění - Akční plán realizace státní informační politiky do konce roku 2002. 
[167:] Tento plán byl nově ovlivněn iniciativou Evropské unie eEurope a věnoval se tak 
i doposud nezmiňovaným oblastem jako  zdravotnictví  a doprava.  V roce  2001  se  Česká 
republika  oficiálně  přihlásila  k evropské  iniciativě  pro  kandidátské  země  eEurope+ 
[199:].  V souvislosti  s e-governmentem Akční plán obsahuje výčet konkrétních projektů, 
u většiny z nich i za ně odpovědných orgánů, a také rozpočtových prostředků potřebných 
pro běžný rok (seškrtaných o 40 %) a roky 2001 a 2002. V těchto letech měl stát vydat na 
realizaci  Akčního  plánu  přes  11  miliard  korun.  Ve  skutečnosti  však  tyto  prostředky 
přiděleny nebyly.62 Cíle typu „Nejméně 10 % kontaktů veřejné správy je na konci roku 2002 
realizováno  elektronicky“  [167: 40]  nebo  „[do  konce  roku  2000  bude]  vybudována  síť 
kontaktních  míst  veřejné  správy  s odpovídajícím  vybavením  ICT  a funkční  vazbou  na 

60 Viz [216:]. 
61 Viz např. [205: bod 1) bd)].
62 Vláda konstatovala,  že „rozpočtová situace v roce 2002 nedovolí  realizovat Akční plán realizace státní 

informační politiky v potřebném rozsahu.“ [194: II.]
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registry veřejné správy“ [167: 41] tak ještě nebyly naplněny dlouho po termínu.
Bezprostředně  před  vstupem  do  Evropské  unie  v roce  2004  byla  stávající  Státní 

informační politika spojena s Národní telekomunikační politikou do Státní informační 
a komunikační politiky – eČesko 2006 [118:].63 Budování e-governmentu zde bylo 
opět  pojato  jako jedna ze  tří  součástí  vytváření  informační  společnosti.  Vláda  ve  svém 
usnesení k této politice pouze uložila příslušným ministrům „přispívat k realizaci cílů“ v ní 
obsažených [194: II. 1], ale nestanovila konkrétní odpovědnost za jejich dosažení. Politika 
počítá  s naplněním dosud nesplněných cílů  eEurope+ a nově i cílů  programu členských 
zemí eEurope 2005. Z nelegislativních úkolů politiky v oblasti  e-governmentu bylo včas 
splněno pouze minimum. Do roku 2005 měly být propojeny základní informační systémy 
veřejné správy (k tomu došlo v rámci  ustavení  systému základních registrů  až  o pět  let 
později),  umožněn  občanům  přístup  k výpisům  z veřejných  rejstříků  na  kontaktních 
místech  veřejné  správy  (první  Czech  POINTy  byly  spuštěny  v roce  2007,  viz  dále). 
Z konkrétních  plánovaných  online  služeb  občanům  byla  většina  také  spuštěna  se 
zpožděním, na některé nedošlo doposud. (Nerealistický byl například dvouletý termín pro 
„žádost  o vystavení  osobních  dokladů“  a „možnost  oznámení  změny  adresy  online  a na 
jednom místě“.)  Služby  pro  podnikatele  byly  časem zavedeny  všechny.  K plánovanému 
rozvoji elektronického zdravotnictví (eHealth) nedošlo nikdy, naopak elektronická tržiště 
pro nákupy veřejné správy se používat začala, byť ještě v roce 2011 to nebylo v souladu 
s prioritou  3.3.2.  pro  nákupy  nad  100 000 Kč.  [221: 28]  Od  zavedení  jednotného 
bezvýznamového národního identifikátoru stejně jako od vybavení vedoucích pracovníků 
veřejné správy čipovými kartami (priorita 3.1.3.) bylo upuštěno.

V samotném textu této politiky se konstatuje, že dosavadní naplňování cílů v této 
oblasti  je  silně  poznamenáno  „nedostatkem  finančních  prostředků  a rovněž  obtížnou 
koordinací  meziresortních  aktivit“  [118: str.  30,  bod  1.2.2]  a také,  že  již  několik  let 
probíhající  budování  komunikační  infrastruktury  veřejné  správy,  tedy  jednoho  ze 
základních  prvků  e-governmentu,  „trvale  naráží  na  projektovou  nepřipravenost 
a nevyjasněné financování“ [ibid.].

S politickou změnou v roce 2006 nastal i obrat v dění kolem e-governmentu. V roce 
2007 byla vládou schválena strategie  Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné 
služby:  Strategie  realizace  Smart  Administration  2007-2015 [119:]64,  jež  se 
snažila  o systematický  přístup  k modernizaci  veřejné  správy,  přičemž  jedním  z šesti 
hlavních  aspektů  veřejné  správy,  kterým  se  věnovala,  byly  informační  a komunikační 
technologie.  Do  širšího  rámce  modernizace  veřejné  správy  se  zde  zasazují  součásti 
„souboru  opatření  pro  urychlení  rozvoje  eGovernmentu  v České  republice“  přijatého 
vládou  už  v roce  2006  [209:],  se  kterými  si  v současnosti  většina  laiků  e-government 
v České republice spojuje: datové schránky [119: 78] a CzechPOINT (tedy „Český Podací 
Ověřovací Informační Národní Terminál“; [ibid.: 79], jakož i témata s tím související jako 
zrovnoprávnění  listinné  formy  dokumentů  s elektronickou  [ibid.: 77]  či  autorizovanou 
konverzi písemností [ibid.: 78]. Dále jsou zde obsaženy cíle, které se objevily ještě dříve, 
jako  například  vytvoření  vzájemně  provázaných  základních  registrů  [ibid.: 69]  a s nimi 
související  zásada  „obíhají  informace,  nikoliv  občan“  [ibid.:  kap.  4.1,  str.  56.]  Řada 
z projektů této strategie byla realizována, byť jinak, než se původně předpokládalo, a právě 
díky nim dostali nově především občané možnost začít využívat elektronické služby státu. 
Některé  obecné  zásady  však  nikdy  naplněny  nebyly.  Například  cíle  „Izolovaný 
a samoúčelný nákup ICT nebude v rámci této strategie podporován.“ [ibid.: 70], dosaženo 
nebylo, jak lze vyčíst i z navazující strategie z roku 2014 (viz dále).

V návaznosti  na  Smart  Administration  přijala  v roce  2008  Rada  vlády  pro 
informační společnost  Strategii rozvoje služeb pro informační společnost [169:] 

63 Viz [210:].
64 Viz [196:]. 
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s podtitulem „ČR jako jedna z pěti nejlepších zemí EU v úrovni rozvoje e-Governmentu“. 
Strategie stručně stanoví základní cíle, z nichž menší část byla uskutečněna se zpožděním 
(zprovoznění datových schránek či centrálních registrů) a větší doposud nikoli („V rámci 
existující  sítě  kontaktních  míst  veřejné  správy bude  možno  v roce  2010  učinit  veškerá 
podání vůči veřejné správě.“ [169: 4]). Mezi zeměmi EU skončila Česká republika podle 
srovnání OSN v roce 2010 9. od konce [155: 114], v roce 2012 5. [156: 126] a v roce 2014 za 
ní  již  skončily  pouze 3  členské státy  EU [157: 34].65 Strategie  tedy z valné části  nebyla 
naplněna.

Aktuálním strategickým dokumentem, který se vztahuje na oblast e-governmentu, je 
Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-
2020 [125:], který byl po více než dvou letech příprav66 přijat v srpnu 2014. Dokument byl 
přijat,  přestože  na  první  dva  roky  jeho  platnosti  se  stále  vztahuje  strategie  Smart 
Administration.  Aby bylo na aktuální projekty možné čerpat prostředky Evropské unie, 
bylo  třeba  strategii  časově  uvést  do  souladu  s aktuálním  rozpočtovým  plánem  EU, 
Víceletým finančním rámcem na období 2014-2020. Strategický rámec u „specifického cíle 
3.1  –  Dobudování  funkčního  rámce  eGovernmentu“  pojmenovává  základní  nedostatky 
nynějšího stavu („Realizace projektů v oblasti ICT probíhá z velké části nekoordinovaně, 
bez zajištění technické kompatibility... a bez sdílení informací o realizovaných projektech. 
Rozvoj  eGovernmentu  je  pak  značně  fragmentovaný  a jeho  potenciál  omezený... 
Elektronická  identifikace  a autorizace  není  fakticky  dokončená.  Využitelnost  jak 
v podmínkách ČR tak i EU je minimální a nedochází k očekávaným úsporám.“ [125: 41]) 
a obsahuje rámcový popis opatření typu „dobudování architektury eGovernmentu řízeným 
způsobem“  nebo  „realizace...  systému  elektronické  identifikace...  podle...  nařízení  EU 
eEIDAS.“  [ibid.:  42].  Podrobnější  plán  realizace  těchto  opatření  byl  vládou  schválen 
v lednu 2015.67 Na to, jak blízké jsou tyto plány realitě, lze usuzovat z následujících čísel. 
Strategický  rámec  odhaduje,  že  dobudování  e-governmentu  přijde  na  „řádově  desítky 
miliard Kč (současný odhad - 33 miliard Kč)“, přičemž dosažení každého z ostatních cílů 
týkajících se veřejné správy má odhadem vyjít na desítky miliónů.68 Implementační plány 
ovšem počítají na dobudování e-governmentu již jen s 1,2 miliardami.

Od  přijetí  uvedeného  strategického  rámce  došlo  v praxi  k rozhodnutí  o reformě 
stávající rady vlády (viz shora), která začala vyvíjet pravidelnou činnost, a k přerozdělení 
odpovědnosti  za  e-government.  Pod  ministerstvo  financí,  které  již  spravuje  některé 
základní  součásti  státní  informatiky  související  s jeho  působností,  jako  je  například 
Integrovaný informační systém státní pokladny, se nově přesouvá odpovědnost za některé 
systémy,  které  nesouvisejí  s výkonem  jeho  pravomocí  -  například  za  provoz  datových 
center (viz [207:]).69

Z uvedeného  přehledu  vývoje  strategických  dokumentů  v oblasti  e-governmentu 
v České republice lze konstatovat,  že této oblasti je dlouhodobě věnována řada strategií 
obsahujících  realistické  i odvážné  cíle  a soustavně  poukazujících  na  neplnění  strategií 
předchozích. Pokud jde o cíle obecně, setkávají se strategie zpravidla s kladným přijetím ze 
strany  odborné  veřejnosti.  V implementačních  plánech  jsou  však  často  stanoveny 
nerealistické  konkrétní  cíle  a lhůty,  což  vede  k tomu,  že  strategie  se  následně  ve 
významných  ohledech  neplní.  Jedním  z možných  důvodů  je,  že  strategie  jsou  někdy 
přijímány  pouze  s cílem  uspokojit  požadavek  Evropské  unie  nebo  se  dostat  k jejímu 

65 Viz též kap. 4.1.
66 V rámci  koncepce  dokončení  reformy  veřejné  správy  ji  ministerstvo  vnitra  mělo  vypracovat  podle 

usnesení vlády z roku 2011 [201:].
67 Jde o Implementační plány Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-

2020 [120:] přijaté usnesením vlády č. 21/2015. [200:]
68 Kromě naplnění cíle profesionalizace a rozvoje lidských zdrojů, kde se počítá s 750 milióny Kč. 
69 Není-li uvedeno jinak, končí přehledy vývoje různých oblastí v této práci na počátku roku 2015. 
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financování.  Dalším  důvodem  jejich  neplnění  je,  že  návazné  plány  se  nezpracovávají 
v plánovaných termínech,  a skutečně  započaté projekty  se  pak dokončují  s mnohaletým 
zpožděním.  Strategické  dokumenty  také  obsahují  velmi  nepřesné  odhady  prostředků 
potřebných  k jejich  realizaci  a na  plnění  strategií  často  nejsou  dostatečné  prostředky 
přiděleny.  Největším  problémem  ovšem  je,  že  není  stanovena  skutečná  politická 
odpovědnost za naplňování strategických cílů – mají-li všichni pouze „přispívat“ a nikdo je 
za  nedosažení  cílů  nepohání  k odpovědnosti,  vysvětluje,  proč  vlastně  nakonec  řada 
promyšlených  strategických  kroků  nikdy  není  provedena.  To,  že  strategie  nejsou 
dlouhodobě  brány  vážně,  potvrzuje  i fakt,  že  jak  v roce  2004,  tak  v roce  2014  (a často 
mezitím)  se  v nich  poukazuje  na  nedostatečnou  koordinaci  budování  e-governmentu, 
a přesto tato skutečnost nadále trvá. 

 5.3. Legislativa

Česká  republika  má poměrně  podrobnou legislativní  úpravu  základních  principů 
a nástrojů e-governmentu.  Rámcovým zákonem upravujícím nakládání s osobními údaji 
v informačních systémech (nejen) veřejné správy je zákon o ochraně osobních údajů 
z roku 1999. [229:]. Zákon o svobodném přístupu k informacím z téhož roku [230:] 
zaručuje  občanům  přístup  k informacím  veřejného  sektoru,  narozdíl  od  obdobného 
estonského zákona z téže doby ovšem nestanoví cíl zpřístupnit tyto informace po internetu. 
Zákon  o elektronickém  podpisu [233:]  byl  přijat  již  v roce  2000,  ale  pro  veřejný 
sektor  byl  proveden až  o rok později  (viz  pozn.  pod čarou  55) a elektronický podpis se 
v něm nikdy nestal rozšířeným autentizačním prostředkem (viz dále). 

První  soustavnou  úpravou  zpracování  informací  veřejnou  správou  jako  celkem 
a předstupněm další legislativy o uplatňování informačních technologií při výkonu veřejné 
moci, tedy e-governmentu, byl až zákon o informačních systémech veřejné správy 
z roku 2000 [236:],  neboť  před ním byly přijaty  pouze  speciální  zákony o jednotlivých 
registrech (např. zákon o katastru nemovitostí [241:]). Zákon stanoví práva a povinnosti 
všech osob a orgánů zapojených do informačních systémů veřejné správy (ISVS) a řídicí 
rámec pro vytváření,  provoz, používání a vývoj ISVS. Od roku 2007 počítá s povinností 
všech orgánů veřejné správy zpřístupnit své webové stránky postiženým. [240: §5, odst. 2, 
písm.  f]  Zásadním  nedostatkem  zákona  však  je,  že  neobsahuje  účinnou  sankci  za 
nedodržení stanovených povinností pro správce ISVS. [108: 56] Úřady tak de facto nebyly 
na základě tohoto zákona nuceny zajišťovat interoperabilitu svého systému či systémů se 
systémy jiných orgánů. 

Povinnost  orgánů  veřejné  moci  zveřejňovat  zakázky  na  internetu  byla  poprvé 
vyhlášena zákonem o veřejných zakázkách v roce 2004. [237:]70 Nejdůležitějším zákonem 
k e-governmentu obecně je  však  zákon o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi  dokumentů [235:],  známý  též  jako  český  zákon  o e-governmentu.  Zákon 
upravuje elektronický styk mezi subjekty soukromého práva a orgány veřejné moci pomocí 
datových schránek, zavádí povinnost užívat tyto schránky orgány veřejné moci a některé 
další  subjekty  (viz  dále),  stanoví  rovnoprávnost  elektronických  a listinných  dokumentů 
a upravuje  tzv.  autorizovanou  konverzi,  tedy  převod  mezi  elektronickou  a listinnou 
podobou  dokumentů  (oběma  směry).  Přednost  elektronické  podoby  návrhu  právního 
předpisu před listinnou při tvorbě legislativy před předáním k projednání Parlamentu byla 
stanovena v Legislativních pravidlech vlády v roce 2007. [165: bod 4 k čl. 2 odst. 6 LPV]

Posledním  významným  zákonem  pro  e-government  je  zákon  o základních 
registrech  z roku  2009  [232:],  který  definoval,  jaké  základní  informace  („referenční 

70 Následně  bylo  elektronické  zadávání  veřejných  zakázek  dále  upravováno.  Zpřesněno  bylo  například 
vyhláškou MMR z roku 2011. [227:]
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údaje“)  nezbytné  pro  výkon  veřejné  moci  budou  kde  uloženy  a jak  budou  propojeny, 
a zároveň  stanovil  povinnost  orgánů  veřejné  moci  požadovat  od  soukromých  subjektů 
informace, pouze pokud nejsou v základních registrech obsaženy. Zákon zároveň vytvořil 
správní úřad pod ministerstvem vnitra, který základní registry spravuje. 

 5.4. Periodizace vývoje e-governmentu

Celkově lze v popsaném vývoji od poloviny 90. let do dneška vidět dvě období, kdy se 
e-government  rozvíjel  rychle,  zatímco  v ostatních  obdobích  zůstával  na  okraji  zájmu 
politických elit a pouze byly pozvolna dokončovány dříve započaté projekty. První období 
nastalo  kolem roku 2000 a po  legislativní  stránce  vyvrcholilo  zákonem o informačních 
systémech  veřejné  správy  [236:]  a zákonem  o elektronickém  podpisu  [233:],71 po 
institucionální  stránce  vytvořením  ministerstva  informatiky  a po  technické  stránce 
vytvořením  Portálu  veřejné  správy.  K elektronickému  podpisu  ale  dlouho  chyběly 
prováděcí předpisy,72 a ani po jejich vydání nezačal být ve veřejné správě běžně využíván, 
neboť nebyl nikdy implementován do jejích aplikací a procesů. Ministerstvo informatiky 
nemělo dostatečné pravomoci k tomu, aby bylo schopno skutečně zkoordinovat budování 
informačních systémů veřejné správy, a po Portálu již žádný další takto viditelný projekt 
nezrealizovalo.

Druhým vrcholem ve vývoji e-governmentu bylo období 2007-2009, ve kterém díky 
politické iniciativě tehdejšího ministra vnitra Ivana Langera byla dotažena do provozní 
fáze  řada již  dříve  rozpracovaných projektů,  z nichž  nejznámějšími  jsou shora zmíněný 
Czech  POINT  a datové  schránky.  Byla  také  přijata  řada  legislativních  předpisů,  které 
umožnily  další  rozvoj  e-governmentu.  Nejvýznamnějšími  byly  zákon  o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů - tzv. zákon o e-governmentu [235:] a zákon 
o základních registrech [232:].

V následujícím období, které začalo politickou změnou v roce 2009 a trvá dodnes, již 
nedošlo  k žádným  přelomovým  změnám,  nebyly  oznámeny  žádné  velké  nové  projekty 
a největším  posunem  bylo  zprovoznění  základních  registrů  podle  uvedeného  zákona 
a jejich  postupné  propojování  s agendovými  informačními  systémy.  Stávající  vláda 
vyjádřila svou vůli v programovém prohlášení, kde se hovoří zejména o úmyslu zajistit, aby 
fungování e-governmentu bylo „efektivní a úsporné“ [163: bod 3.14]

 5.5. Nejznámější služby e-governmentu

V následujícím  přehledu  uvedeme  několik  nejvýznamnějších  a nejvyužívanějších 
základních nástrojů a možností, které zatím e-government přinesl občanům a podnikům 
v České republice, a na příkladu datových schránek ukážeme na to, s jakými legislativními 
a koncepčními  nedostatky  se  zavádění  těchto  nástrojů  může  pojit.  Přehled  se  naopak 
nezaměří  na  projekty  sloužící  primárně  veřejné  správě  samotné  kromě  základních 
registrů.73 

Poprvé v roce 2003 mohli občané i podniky podávat elektronicky některá  daňová 
přiznání (k DPH,  silniční  dani,  dani  z nemovitostí)  [278:].  Přiznání  k dani  z příjmu 
fyzických i právnických osob je možné podávat elektronicky od roku 2004 [274:], v případě 
fyzických osob však jeho širšímu využití dlouho bránila nemožnost současně elektronicky 

71 S e-governmentem také souvisel tehdy přijatý zákon o ochraně osobních údajů [229:].
72 Nařízení vlády k provedení zákona o elektronickém podpisu  [226:], které uložilo orgánům veřejné moci 

povinnost  zřídit  elektronickou podatelnu  a přijímat  podání  opatřená  elektronickým podpisem,  nabylo 
účinnosti 1. 10. 2001.

73 Autor  této  práce  doposud  využil  pouze  minimum  uvedených  služeb  informační  povahy,  žádnou 
z uvedených ani jiných transakčních služeb a není držitelem datové schránky.
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(naskenovat  a)  podat  i pro  většinu  poplatníků  povinné  přílohy  k přiznání  (například 
potvrzení  o zaplacených  částkách  na  penzijní  připojištění).  Tyto  přílohy  v naskenované 
podobě začaly finanční úřady přijímat až v roce 2012 [282:]. V roce 2015 podalo daňové 
přiznání elektronicky 85 % právnických osob a 11 % fyzických osob. Tento počet se zvýšil 
z 30 % a 5 % v roce  2014 poté,  co  byla  zavedena povinnost  držitelů  datových schránek 
komunikovat s finanční správou elektronicky. [269:]

Od  roku  2004  také  zaměstnavatelé  mohou  předávat  České  správě  sociálního 
zabezpečení  evidenční  listy  důchodového  pojištění nebo  přihlášky  a odhlášky 
k nemocenskému  pojištění  [39:].  Tuto  službu  začali  zaměstnavatelé  hned  po  zavedení 
užívat masově,74 zatímco o dříve zavedenou službu elektronických žádostí o sociální dávky 
byl  zájem  minimální  [274:],  tedy  úměrný  rozšíření  počítačů  mezi  nízkopříjmovými 
skupinami a tomu, že výdaj přibližně 700 Kč za elektronický podpis pro žadatele nemusel 
dostatečně vyvážit ušetřenou administrativní zátěž. 

V roce 2002 spustil ÚVIS první elektronické tržiště pro subjekty veřejné správy. 
Přes  toto  tržiště  museli  zpočátku  nakupovat  pouze  někteří  správci  kapitol  státního 
rozpočtu  informační  a komunikačních technologie  v hodnotě  do  2  miliónů korun a pro 
ostatní  bylo  dobrovolné,  [188:]  nicméně  jednalo  se  o první  z řady  snah  o zefektivnění 
hospodaření státu pomocí moderních informačních a komunikačních technologií.

V roce 2003 byl spuštěn  Portál veřejné správy České republiky.75 Na těchto 
webových  stránkách  provozovaných  ministerstvem  vnitra  byl  poprvé  zveřejněn  úplný 
seznam orgánů veřejné správy s popisem jejich vztahů a bližšími informacemi o nich, pro 
občany relevantní seznam životních situací, kde jsou uvedeny úplné a aktuální informace 
a právech,  povinnostech  a praktických  krocích  občana  ve  standardních  situacích,  kdy 
přichází do styku s úřady (např. narození dítěte, stěhování, doklady totožnosti). Smyslem 
portálu  je  poskytovat  občanům  i podnikům  zaručené  a aktuální  informace  –  za  jejich 
správnost ručí příslušné úřady – a odkazy na stránky těchto úřadů. Portál rovněž odkazuje 
na  další  nástroje  e-governmentu,  které  mají  občané  a podniky  k dispozici  –  obsahuje 
aktuální adresář datových schránek i kontaktních míst veřejné správy Czech POINT. Portál 
představuje  hlavní  a výchozí  místo,  na  kterém existuje  veřejná  správa  České  republiky 
v kybernetickém prostoru.

V roce 2007 bylo zprovozněno první kontaktní místo veřejné zprávy Czech POINT. 
V současnosti  je  v provozu těchto  míst  710876,  většinou na poštách a obecních úřadech. 
Kdokoli  zde  může  za  poplatek  získat  zaručené výstupy  z informačních systémů veřejné 
správy v papírové podobě jako jsou výpis  z katastru nemovitostí  nebo z rejstříku trestů, 
nechat si zde potvrdit pravost vlastního podpisu na předložené listině nebo konvertovat 
předloženou  listinu  do  zaručené  elektronické  podoby  a obráceně  veřejnou  listinu 
v elektronické  podobě  proměnit  do  podoby  papírové.77 Uvedené  výstupy  se  využívají 
masově – od spuštění systému jich bylo vydáno přes 12 miliónů.78 Od konce roku 2012 lze 
výpisy  prostřednictvím  systému  CzechPOINT@home zdarma  získávat  v elektronické 
podobě,  nikoli  však  všechny,  zejména  ne  ty,  které  by  mohly  občany  zajímat  nejvíce 
a k jejichž obsahu se nelze jinak dostat  dálkovým způsobem79,  jako je  výpis  z bodového 

74 Během prvního roku od zavedení přijala ČSSZ 2 392 022 ELDP a 2 961 950 přihlášek a odhlášek [38:].
75 Portál je v provozu dodnes na adrese http://portal.gov.cz. 
76 Stav k 18. 1. 2015. Zdroj: http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/488. 
77 Smyslem této konverze není pouze elektronický soubor vytisknout, ale ověřit pravost (neporušenost) jeho 

obsahu podepsaného  pomocí  příslušného  elektronického  certifikátu  a tuto  pravost  v papírové  podobě 
potvrdit otiskem úředního razítka. 

78 Konkrétně 12 260 310. Stav k 18. 1. 2015. Zdroj: http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/488.
79 Tedy informace ze základních registrů, které jsou osobními údaji a jsou proto přístupné pouze datovému 

subjektu,  tedy  občanovi  samotnému,  např.  výpis  z rejstříku  trestů  nebo  z registru  obyvatel.  Opak 
představují informace z veřejných registrů, jako například katastr nemovitostí, ve kterém může informace 
dálkovým způsobem vyhledávat zdarma každý. Za poplatek je pak po registraci možné (přímo od Českého 
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hodnocení řidiče.
Jednotlivé úřady (kterých je 737380) budují k výkonu svých úkolů vlastní informační 

systémy  (tzv. agendové  informační  systémy),  jež  jsou  navzájem  propojovány 
prostřednictvím  komunikační  infrastruktury  veřejné  správy.  Počet  těchto  systémů  je 
přibližně  5500  [225: 14].81 Je  v pravomoci  těchto  úřadů,  jaké  systémy  podle  jakých 
specifikací si pořídí, a koordinovat pořizování v meziresortním řízení jsou povinné pouze 
u některých projektů financovaných z prostředků EU82. [ibid.] V tomto uspořádání dochází 
k tomu, že jednotlivé systémy jsou vzájemně obtížně propojitelné, nebo je nelze propojit 
vůbec.  Daří  se  ovšem  zajistit,  aby  systémy  používaly  stejný  soubor  základních 
identifikačních informací o subjektech i objektech výkonu veřejné moci,  tedy o fyzických 
a právnických  osobách,  území,  adresách  a nemovitostech,  které  se  souhrnně  nazývají 
referenční  údaje.  Tyto  údaje  jsou  uloženy  na  jednom místě,  v takzvaných  základních 
registrech83.  Tyto  registry  byly  spuštěny  v roce  2012  a jsou  základním  předpokladem 
k zajištění jednotnosti do té doby si běžně odporujících údajů v informačních systémech 
veřejné správy a prvním krokem k naplnění hesla „obíhají  informace, nikoli  občan“ (viz 
kap.  5.2).  V současnosti  je  k základním  registrům  již  připojeno  3937  agendových 
informačních  systémů  2786  orgánů  veřejné  moci.  [180:]  Pro  ilustraci  šíře  těchto 
informačních systémů je v příloze v kap.  12.3 připojen seznam významných informačních 
systémů veřejné správy sestavený kvůli zajištění bezpečnosti státu. 

 5.5.1. Datové schránky a jejich nedostatky

V této části popíšeme podrobněji další významnou součást e-governmentu v České 
republice,  datové  schránky,  a ilustrujeme  na  nich,  s jakými  koncepčními  nedostatky  se 
potýká jinak relativně úspěšný projekt. 

Od roku 2009 je v provozu informační  systém datových schránek,  jehož cílem je 
změnit  způsob  doručování  (tedy  příjímání  a podávání)  úředních  dokumentů.  Systém 
spravuje ministerstvo vnitra. Komunikace prostřednictvím datových schránek má nahradit 
klasický způsob doručování dokumentů v listinné podobě,  neboť podle zákona [235:] je 
elektronická  podoba  dokumentu  postavena  na  roveň  jeho  papírové  verzi.  Systém  je 
v provozu od listopadu 2009 a celkem v současnosti existuje 627 117 datových schránek84. 
Obdobný systém v různých fázích implementace nyní existuje v necelé polovině zemí EU.85

Orgány  veřejné  moci  jsou  povinny  si  navzájem  doručovat  dokumenty 
prostřednictvím datové schránky, umožňuje-li to jejich povaha [235: §17, odst. 1]. Stejně 
tak jsou povinny dokumenty doručovat prostřednictvím datové schránky fyzickým osobám, 

úřadu  zeměměřického  a katastrálního)  získávat  dálkovým  způsobem  informace  strukturované, 
a například  tak  zjistit,  jaké  všechny  nemovitosti  v České  republice  patří  konkrétní  osobě.  (Jedná  se 
o službu Dálkový přístup do katastru nemovitostí a v ní konkrétně o výstupní sestavy Přehled vlastnictví 
a Evidence  práv  na  osobu.  Viz  http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-
KN/Dalkovy-pristup/Vystupy-z-KN-poskytovane-prostrednictvim-DP.aspx). 

80 Toto je počet orgánů veřejné moci k 30. 9. 2014 [179: str. 6, tab. 3].
81 Počet  informačních  systémů  veřejné  správy  zaregistrovaných  v Informačním  systému  o informačních 

systémech veřejné správy Ministerstva vnitra  České republiky  činil  k 20. 4. 2015 6518.  Sem jsou však 
zahrnuty  nejen  systémy  agendové,  ale  i provozní.  Viz  https://www.sluzby-
isvs.cz/ISoISVS/Applets/DefaultSSL.aspx. 

82 Jedná se o projekty financované z Integrovaného operačního programu.
83 Základní  registry  tvoří  čtyři  informační  systémy veřejné správy:  registr  osob,  registr  obyvatel,  registr  

územní identifikace, adres a nemovitostí a registr práv a povinností.
84 Údaj  k 12.  1.  2015.  Aktuální  stav  je  zveřejňován  na  oficiálních  informačních  stránkách  Informačního 

systému datových schránek http://www.datoveschranky.info. 
85 Systém, který se datovým schránkám vzdáleně podobá, je zaváděn v Německu (služba De-Mail, viz [276:] 

a http://www.telekom.de/privatkunden/zuhause/de-mail),  a obdoba  datových  schránek  také  nyní 
existuje  na  Slovensku  (viz  https://www.slovensko.sk/sk/faq/faq-eschranka/).  K obdobě  datových 
schránek v Estonsku viz kap. 7.5.1.1.
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podnikajícím  fyzickým  osobám  a právnickým  osobám,  pokud  tyto  mají  svou  datovou 
schránku.  Tyto osoby jsou povinny používat  datovou schránku ke komunikaci  s orgány 
veřejné moci pouze v některých případech – např. pro podání přiznání k dani z přidané 
hodnoty. 

Datová schránka je povinně zřízena všem orgánům veřejné moci, tedy jak orgánům 
státní  správy,  tak  orgánům  územní  samosprávy  i soukromým  osobám  vykonávajícím 
veřejnou  moc  (notáři,  soudní  exekutoři).  Z podnikajících  fyzických  osob  (tedy  osob 
samostatně výdělečně činných) je datová schránka povinně zřízena advokátům, daňovým 
poradcům  a insolvenčním  správcům.  Z právnických  osob  ji  pak  povinně  mají  všechny 
osoby  zřízené  zákonem  nebo  zapsané  v obchodním  rejstříku  (tedy  ne  např.  občanská 
sdružení).  Počet  dobrovolně  zřízených  schránek  se  v současnosti  pohybuje  kolem 
100 000.86

Narozdíl  od  původních  plánů,  podle  kterých  měly  být  doručené  datové  zprávy 
uchovávány v datové schránce po neomezenou dobu, [275:] se zprávy uchovávají pouze 90 
dnů, pokud je tedy adresát bude potřebovat déle, musí si je sám archivovat. S archivací 
souvisí následující problém ověřitelnosti pravosti zprávy.

Úkony  učiněné  prostřednictvím  datové  schránky  mají  stejné  právní  účinky  jako 
úkony činěné „písemně a podepsané“87, ale u datových zpráv, ve kterých je vložena úřední 
korespondence  doručovaná  pomocí  datových  schránek  adresátům,  narozdíl  od  listinné 
korespondence  nelze  neomezeně  ověřovat  jejich  pravost.  Pravost,  tedy  to,  zda  nebyly 
změněny  a pocházejí  od  svého  autora,  lze  spolehlivě  doložit  pouze  po  dobu  platnosti 
certifikátu, jehož pomocí byla zpráva podepsána nebo orazítkována, pokud za doby jeho 
platnosti  není  přerazítkována  s použitím  certifikátu  s delší  dobou  platnosti.  To  v praxi 
znamená, že občané, kteří obdrží například nějaké úřední rozhodnutí do datové schránky 
a archivují jej na vlastním zařízení, nemají v ruce totéž, co rozhodnutí na papíře, protože po 
několika měsících či letech již nelze prokázat pravost tohoto dokumentu. 

K řešení problému byla zákonem88 zavedena tzv.  vyvratitelná domněnka pravosti, 
podle  které  se  dokument  považuje  za  pravý,  byl-li  včas  (jedenkrát)  opatřen  časovým 
razítkem, pokud se neprokáže opak. Je-li však pro příjemce dokument důležitý, musí se 
obávat, že se někomu podaří domněnku o jeho pravosti vyvrátit. 

Opakované  přerazítkovávání  je  nákladné,89 a chce-li  občan  získat  trvale  platný 
dokument  k archivaci,  může  v době  platnosti  datové  zprávy  nechat  provést  její 
„autorizovanou konverzi“, tedy nechat si ji za poplatek na kontaktním místě veřejné zprávy 
vytisknout  a orazítkovat.  Vznikají  tak  náklady,  které  u papírové  korespondence  nebyly. 
Tímto  se  částečně  vytrácí  původní  smysl  elektronického  způsobu  komunikace  –  její 
usnadnění a snížení nákladů. 

Pro  dokumenty  doručované  prostřednictvím  datové  schránky  platí  tzv.  fikce 
doručení, tedy pravidlo, že dokument, který byl dodán do datové schránky, se považuje za 
doručený buď přihlášením oprávněné osoby do datové schránky, nebo posledním dnem 

86 Schránku si k 26. 4. 2015 dobrovolně zřídilo 54780 podnikajících fyzických osob a 52031 fyzických osob. 
K těmto číslům autor došel sečtením všech datových schránek v uvedených kategoriích k tomuto datu ve 
veřejném seznamu datových schránek na adrese http://seznam.gov.cz/ovm/welcome.do, konkrétně např. 
u fyzických  osob  zadáním  hledaného  čísla  do  adresy  http://seznam.gov.cz/ovm/foList.do?
start=42130&ref=obcan místo  čísel  42130  a vyhledáním  poslední  adresy  v seznamu  pomocí  tlačítka 
„Následující“ na této stránce.

87 Viz [235: §18, odst. 2]. Tímto je zavedena tzv. fikce podpisu – tím, že fyzická či právnická osoba učiní 
podání ze své datové schránky, aniž by např. připojila svůj elektronický podpis, musí to orgán veřejné 
moci  považovat  za  úkon písemný a podepsaný.  V praxi  se však orgány  takto  učiněná podání zdráhají 
přijímat, byť Nejvyšší správní soud platnost fikce podpisu potvrdil. (Viz [273:])

88 Viz [238: §69a, odst. 5]. 
89 Například u archivu obsahujícího nanejvýš 100 zpráv stojí zachování ověřitelnosti jejich pravosti po dobu 

1  roku  prostřednictvím  služby  Datový  trezor  provozovatele  samotného  systému datových  schránek  – 
České pošty - 720 Kč. 
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10denní lhůty, kterou má osoba na jeho vyzvednutí, a takové doručení má stejné právní 
účinky jako doručení do vlastních rukou [235: §17, odst. 5]. Tato fikce doručení je obdobou 
fikce  náhradního  doručení,  která  se  v českém  právním  řádu  uplatňuje  při  doručování 
písemností do místa, kde se osoba zdržuje, v případě, že osoba písemnost vlastní vinou 
nepřevezme.  Přihlášením probíhá  doručení  více  než  97  % datových zpráv.90 Úspěšnost 
doručení listovních zásilek se přitom odhaduje na 50 % [285:].

 5.5.1.1. Datové  schránky  jako  prostředek  elektronického  prokazování  
a ověřování totožnosti

Současná  legislativa  počítá  pro  účely  prokazování  a ověřování  totožnosti  při 
komunikaci  s orgány  veřejné  moci  na  dálku  s využitím  tzv.  kvalifikovaných  certifikátů. 
Jejich prostřednictvím lze elektronicky podepisovat a šifrovat dokumenty zasílané veřejné 
správě  přes  elektronické  podatelny.  Vzhledem  k neexistenci  veřejného  jednoznačného 
identifikátoru osoby (rodné číslo není veřejné) ovšem není možné ověřit,  zda vystavený 
elektronický podpis  patří  konkrétní  osobě.91 Nemožnost  elektronické identifikace  osoby 
pro úřední účely (soukromé firmy jsou běžně schopné své zákazníky identifikovat na dálku 
a následně s nimi provádět transakce) brzdí rozvoj elektronických transakcí státu s občany 
i podniky, neboť se kvůli tomuto nevyřešenému základnímu problému hledají a s riziky do 
budoucna implementují různá dílčí náhradní řešení, jako je identifikace prostřednictvím 
datových schránek.

Prostřednictvím  systému  datových  schránek  se  lze  přihlašovat  ke  stále  více 
elektronickým službám veřejné správy – je například používán pro autentizaci ke shora 
uvedeným  službám  CzechPOINT@home  nebo  k elektronickým  službám  České  správy 
sociálního zabezpečení. Použití datových schránek jako autentizačního prostředku ovšem 
není ideálním řešením, neboť neidentifikují konkrétní (fyzické) osoby, ale pouze jejich role. 
Občan tedy může mít například jednu datovou schránku jako fyzická osoba a jinou jako 
podnikající fyzická osoba.92 Narozdíl od občanských průkazů s čipem, které mohou sloužit 
jako  prostředek  elektronické  identifikace  a autentizace  vůči  veřejné  správě  coby  nosič 
kvalifikovaných  certifikátů,93 a samostatně vydávaných kvalifikovaných certifikátů,  které 
jsou  málo  rozšířené,94 jsou  ovšem  datové  schránky  v současnosti  nejrozšířenějším 
univerzálním  funkčním  prostředkem  takové  identifikace  a autentizace,  a lze  proto 
očekávat, že se do budoucna za tímto, původně neplánovaným účelem budou používat stále 
častěji. 

V souvislosti s tím je podstatné, že přístup k datové schránce, jejímž prostřednictvím 
lze činit právně závazné úkony, probíhá v základní bezplatné formě pouze zadáním jména 
a hesla,  zatímco  vyšší,  bezpečnější  formy  autentizace,  které  se  v soukromém  sektoru 
používají běžně (např. ověření přístupu pomocí SMS klíče), jsou zpoplatněné.

Datová schránka je tedy mimo jiné prostředkem pro elektronickou komunikaci mezi 
občanem  a státem  (veřejnou  mocí),  bez  níž  si  lze  v českém  kontextu  stěží  představit 

90 Viz údaj „Průměrná úspěšnost doručení přihlášením“ na http://www.datoveschranky.info. 
91 „Ani uznávaný elektronický podpis nepostačuje k jednoznačné identifikaci podepsané osoby.“ [279:]
92 Takových rolí může být až pět, neboť fyzická osoba může být držitelem až pěti datových schránek fyzické 

osoby. V případě právnických osob je situace ještě komplikovanější. Srov. [277:].
93 S možností používat masově občanské průkazy také jako prostředek k prokazování totožnosti na dálku se 

ovšem počítalo pouze okrajově, a proto občan, který chce této možnosti využít, musí od roku 2012 při 
výměně průkazu za nový zaplatit za variantu s čipem poplatek 500 Kč a dále si na zakoupit kvalifikovaný 
certifikát v ceně přibližně 500 Kč ročně. 

94 Například k podávání evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) bylo v roce 2005 zaregistrováno 
14 000 osob, ale pouze 197 z nich užívalo certifikát, ostatní bezplatný podpisový klíč vydávaný pro tento 
účel ČSSZ. [189: 71]
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funkční a široce přijímaný e-government. Narozdíl od elektronického podpisu, který je už 
od roku 2001 v České republice možné používat ke komunikaci  mezi  veřejnými orgány 
navzájem a nimi a občany či podniky (viz pozn. pod čarou  72) a který je plnohodnotnou 
alternativou klasické poštovní korespondence, se datové schránky v praxi opravdu začaly 
používat a lze předpokládat, že okruh jejich uživatelů se bude rozšiřovat i nadále. Stejně 
tak lze předpokládat, že okruh jejich uživatelů by už v současnosti byl výrazně širší, kdyby 
při  jejich  implementaci  nevznikl  uvedený  problém  digitální  kontinuity,  který  spolu 
s některými nevhodně zvolenými prvky (např. že DS neslouží jako trvalé úložiště zpráv) 
datovým schránkám podstatně ubral na atraktivitě.95

Projekt  datových schránek nedoprovázela  další  opatření,  která  by  umožnila  plně 
elektronizovat komunikaci uvnitř veřejné správy (např. zavedení jednotné spisové služby96 
či  nástroje archivace  elektronických dokumentů),  a ministerstvo vnitra  tak  při  kontrole 
NKÚ nebylo schopno ukázat, zda díky projektu skutečně došlo ke zkrácení správních řízení 
či zefektivnění práce veřejné správy. Vybudování projektu proběhlo nehospodárně, stejně 
jako je nehospodárný jeho trvalý provoz.97 

Pomocí  datových  schránek  jako  povinného  komunikačního  prostředku  orgánů 
veřejné moci probíhá výměna dat, která by ovšem vzhledem k existujícím možnostem takto 
vůbec probíhat neměla. Například celní správa v režimu dělené správy vymáhá a vybírá 
pokuty ukládané přibližně padesáti  jinými orgány,  například Českou obchodní  inspekcí 
nebo Státní  zemědělskou a potravinářskou inspekcí.  Tyto orgány  předávají  celní  správě 
dříve v jiných systémech zpracované informace o uložených a nezaplacených pokutách přes 
datové  schránky  v podobě  naskenovaných  papírových  dokumentů.  To  vede  k jejich 
nákladnému  převodu  do  elektronické  podoby  na  straně  celní  správy  a k průtahům  při 
předávání informací,  protože orgány musejí  nejdříve ověřit,  zda byla pokuta zaplacena, 
a případně vydat rozhodnutí o jejím vymáhání, zpracovat jej a odeslat. [270:]

Datové  schránky  jsou  také  používány  jako  prostředek  automatizovaného 
informování občanů o využívání jejich osobních údajů orgány veřejného sektoru. Držitel 
datové  schránky  obdrží  jednou  za  rok  přehled  o využívání  údajů  o sobě  vedených 
v registrech osob a obyvatel. Tento přehled ale neidentifikuje konkrétní uživatele, kteří do 
systému  nahlédli,  ale  pouze  daný  resort,  a ke  skutečné  kontrole  využití  údajů  tak 
nepostačuje. [280:]

Tento  případ  ukazuje,  v jakém  stavu  se  nachází  budování  e-governmentu  –  pro 
zefektivnění  fungování  veřejné  správy  existují  legislativní  bariéry  a nejsou  vytvořeny 
prostředky  pro  bezpečnou  automatizovanou  výměnu  dat  mezi  jednotlivými  orgány.  Je 
zřejmé,  že  e-government  se  vyvíjí  pouze jako vedlejší  doplněk  reformy veřejné  správy, 

95 Úsek k datovým schránkám je v upravené podobě převzat z autorovy vlastní práce Zkušenosti a znalosti 
dobrovolných uživatelů datových schránek (projekt sociologického výzkumu) k předmětu JSM645 – Úvod 
do metod výzkumu z července 2014.

96 Národní  standard pro elektronické systémy spisové služby [124:]  byl  vydán ke dni spuštění  datových 
schránek a příslušné správní  orgány  na jeho uplatnění dostaly  tři  roky.  Nastala  tak situace,  kdy řada 
orgánů  neměla  vhodný  systém  pro  nakládání  s elektronickými  dokumenty,  které  prostřednictvím 
datových schránek přicházely. Každý orgán si rovněž mohl pořídit jakýkoli systém splňující požadavky 
standardu, a nebyla tak využita možnost dosažení úspor z rozsahu při jednotném nákupu systému, který 
zároveň pořizoval větší počet subjektů. 

97 „Podle studie proveditelnosti k projektu datových schránek měl stát jejich zavedením ušetřit půl miliardy 
korun ročně. Ministerstvo vnitra ale nepředložilo kontrolorům žádné doklady, podle kterých by mohli  
spočítat, jestli vůbec a k jakým úsporám došlo. Stejně tak ministerstvo nedoložilo, jestli zavedení schránek 
naplnilo i další cíle projektu, tedy zkrácení řízení u orgánů veřejné moci a zefektivnění jejich práce.
Stát České poště v letech 2009 až 2012 za provoz systému datových schránek zaplatil 2,4 miliardy korun. 
Česká pošta na provoz systému využívá služeb dodavatele, kterému v těchto letech zaplatila 1,9 miliardy 
korun. „Rozdíl mezi platbami od státu a náklady, které fakturuje České poště její dodavatel, přetrvává i po 
změně  způsobu  financování  systému.  v roce  2013  Česká  pošta  zaplatí  dodavateli  415  milionů  korun, 
přičemž ze státního rozpočtu jí bude na provoz systému vyplacena paušální odměna 500 milionů korun,“ 
uvedl člen Kolegia NKÚ Zdeněk Brandt, který kontrolu řídil.“ [137:]
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nikoli jako její základní součást. 

 5.6. Otevřená data

Oblastí e-governmentu, která v České republice stojí na okraji zájmu tvůrců politiky, 
jsou  tzv.  otevřená  data98.  Země  se  sice  připojila  k iniciativě  Partnerství  pro  otevřené 
vládnutí99 a přijala  akční  plán  k jeho  naplnění  [192:]100,  jehož  součástí  byl  závazek 
„zpřístupňování informací a dat, která mají státní orgány a veřejné instituce k dispozici pro 
veřejnost... [ve] standardu otevřených dat“, ale ten ve stanoveném termínu naplněn nebyl 
a příslušné termíny byly o několik let prodlouženy. Zatím jsou vytvořeny některé technické 
předpoklady v podobě existence Koncepce katalogizace otevřených dat veřejné správy ČR 
[121:], Metodiky publikace otevřených dat veřejné správy ČR [122:] a Národního katalogu 
otevřených dat na Portálu veřejné správy101, ale legislativa, která by orgány veřejné správy 
přiměla data zveřejňovat doposud přijata nebyla. Tlak na otevírání dat veřejného sektoru 
tak vyvíjejí zejména nestátní neziskové organizace102 a jednotlivé úřady data zpřístupňují 
pouze na  základě vlastní  iniciativy.  Úřadů,  které  tak činí  v národním katalogu,  je  však 
doposud pouze pět a počet zveřejňovaných datových sad činí 77.103

 5.7. Vynakládání veřejných prostředků na e-government

Pořizovací  náklady  na  6518  informačních  systémů registrovaných  v Informačním 
systému  o informačních  systémech  veřejné  správy  Ministerstva  vnitra  České  republiky 
činily 133 miliard korun a roční náklady na provoz těchto systémů činí přes 24 miliard 
Kč.104 S veřejnými  prostředky  vynakládanými  na  tyto  systémy  se  v České  republice 
dlouhodobě  nakládá  nehospodárně.  Podle  závěrů  aktuálních  kontrol  jsou  informační 
technologie  jednou  z oblastí  působení  veřejného  sektoru,  kde  se  hospodaří  nejméně 
efektivně [115:]. Oficiální odhad zbytečných duplicit v uvedených informačních systémech 
a jejich infrastruktuře činí „desítky mld. Kč“. [123: N04] Pořizování informačních systémů 
veřejné  správy  doprovází  v některých  případech  korupce  (viz  [264:]).  U nesprávného 
hospodaření se může jednat o nesprávně nastavené financování provozu, jako v uvedeném 
případě  datových  schránek,  nebo  o tvorbu  systémů,  které  se  následně  nevyužívají. 
Například  Centrální  registr  administrativních  budov  (CRAB)  byl  vybudován  jako 
nadstavba  stávajícího  Informačního  systému  majetku  státu  (ISMS),  ale  úřady  do  něj 
prakticky nezačaly vkládat svá data. Údaje v registru tak jsou nespolehlivé a neúplné, a stát 
proto nemůže lépe hospodařit se svým majetkem. Systém byl pořízen v jednacím řízení bez 
uveřejnění, tedy bez skutečné hospodářské soutěže. [139:]

Projekty výstavby informačních systémů často podléhají zásadním změnám a není 
předem určeno jejich financování, což k tomu, že jejich realizace se neustále odkládá nebo 
uměle prodlužuje, aby nebylo ohroženo čerpání dotací Evropské unie. Příkladem je projekt 
elektronizace Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a legislativního procesu (známý jako 
e-Sbírka  a e-Legislativa),  na  němž  se  pracuje  od  roku  2000  [126: 3]  a doposud  nebyl 
dokončen. 

 Poměrně vzácně se v oblasti e-governmentu v České republice objevuje partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, tedy situace, kdy vlastníkem daného projektu není orgán 
veřejné moci,  ačkoli  základním smyslem projektu je výkon veřejné správy. Jelikož však 
veřejný  sektor  i u projektů  ve  svém  vlastnictví  a pod  svou  kontrolou  není  schopen  se 

98 Otevřená data jsou definována v kap. 6.5.
99 Viz [202:].
100Viz [217:].
101Viz https://portal.gov.cz/portal/rejstriky/data/97899/. 
102Například Fond Otakara Motejla. Viz http://www.otevrenadata.cz/. 
103Údaje podle https://portal.gov.cz/portal/rejstriky/data/97898/ dne 20. 4. 2015.
104Údaje z ISoISVS na https://www.sluzby-isvs.cz/ISoISVS/Reports/CelkoveSumy.aspx ze dne 20. 4. 2015.
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vyhnout zásadním problémům, nastávají  obtíže i u partnerství se soukromým sektorem. 
Příkladem projektu,  který nebyl po spuštění kvůli  špatně připravené návaznosti  dalších 
projektů  veřejného  sektoru  a nepřipravenosti  veřejného  sektoru  jej  převzít  nikdy 
dostatečně  využíván  a musel  být  nakonec  zrušen  vzhledem  k nejasným  přínosům 
a problematickému  financování  [181: 1],  je  projekt  elektronických  zdravotních  knížek 
provozovaný společností IZIP od roku 2001. 

 5.7.1. Závislost na jediném dodavateli

Dále se často vyskytuje situace, kdy je orgán veřejné moci závislý na konkrétním 
dodavateli systému, kterého prakticky nemůže změnit (tzv. vendor lock-in). Tato situace 
vzniká vždy z vůle dodavatele na straně jedné a z vůle nebo neznalosti zadavatele na straně 
druhé.  V praxi  může  vzniknout  například  tak,  že  v otevřeném  výběrovém  řízení  podá 
dodavatel  bezkonkurenčně  nejlevnější  nabídku,  ale  následně  už  získává  další  zakázky 
v podstatně  větších  objemech  než  prvotní  zakázka  v jednacím  řízení  bez  uveřejnění. 
V takové  situaci  se  například  nachází  ministerstvo  spravedlnosti  vůči  společnosti  CCA 
Group,  a.s.  [115: 2]  nebo  MPSV  vůči  společnosti  OKsystem  [176:].  Náklady  na  takové 
systémy  jsou  podstatně  vyšší  než  na  systémy  řádně  zadané  a vysoutěžené  –  výnosy 
dodavatelů jsou až o polovinu vyšší.105 

Na  problematiku  jednacích  řízení  bez  uveřejnění  v oblasti  e-governmentu  se 
v současnosti  zaměřuje  Pracovní  skupina  Rady  vlády  pro  informační  společnost  pro 
jednací řízení bez uveřejnění, která jednotlivé resortní zakázky, jež takto mají být zadány, 
projednává a „[snaží se] nabídnout do budoucna jiné alternativy mimo jednací řízení bez 
uveřejnění,  například podepsání rámcové smlouvy.“ [170: bod 5] Pokud zadání zakázky 
skupina  nedoporučí,  musí  být  zakázka  projednána  v rozpravě  na  zasedání  vlády.  Na 
účinnost tohoto mechanismu zatím nelze usuzovat.

Objevují se také individuální snahy jednotlivých resortů vymanit se ze závislosti na 
jednom dodavateli. Například na ministerstvo práce a sociálních věcí nastoupil odborník ze 
soukromého  sektoru,106 který  zavádí  postupy  posuzování  a pořizování  informačních 
technologiích běžné v soukromých podnicích. Místo jednacích řízení bez uveřejnění se tak 
vypisují  otevřená výběrová řízení s vhodně stanovenými smluvními podmínkami, kdy je 
přesně definováno plnění dodavatele, cena se hradí až v návaznosti na poskytnutí plnění, 
záruky  za  splnění  smluvních  povinností  jsou  zprostředkovány  třetími  stranami,  jsou 
stanoveny sankce na nesplnění povinností, zadavatel má právo systém měnit a má přístup 
ke  zdrojovým  kódům  i dokumentaci  a je  popsána  součinnost  dodavatele  při  ukončení 
zakázky.  Při  výběrových  řízeních  se  požaduje  předložení  funkčního  vzorku  plnění 
a kvalifikační  kritéria  jsou  stanovena  tak,  aby  vhodné  dodavatele  nediskriminovala, 
například tak, že bylo upuštěno od požadavku „křížové“ certifikace jediné osoby. [113:]

Díky tomu se již podařilo dosáhnout ve výběrových řízeních nabídkových cen, které 
jsou o desítky procent nižší než doposud. Například provozovatel systému na zakázky na 
výplatu podpory v nezaměstnanosti, shora uvedená firma OKsystem, nabídl v otevřeném 
výběrovém  řízení  nový  systém  včetně  implementace,  školení  uživatelů  a dvouletého 
provozu za méně než polovinu ceny, která by odpovídala systému stávajícímu, jehož roční  
provoz a údržba stojí téměř totéž jako nabízená cena systému nového. Přesto byla nabídka 
stávajícího  dodavatele  mezi  podanými  nejvyšší.  [140:]  V současnosti  ovšem  nelze 
posuzovat, zda se obdobné snahy, které jsou v souladu s programovým prohlášením vlády, 
objeví i v jiných resortech, a jaké budou mít účinky.

105Medián návratnosti investice (ROI) činil u veřejných zakázek zadaných v České republice v letech 2009-
2013 v případech, kde se více než 75 % zadávalo přímo (v jednacím řízení bez uveřejnění) 15,92 %, zatímco 
u celého vzorku dlouhodobých obchodních vztahů to bylo 10,65 %. [176: 13]

106Vrchní ředitel úseku pro informatiku MPSV Robert Baxa.
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 5.8. Shrnutí

Na  institucionální  úrovni  se  Česká  republika  začala  věnovat  budování  e-
governmentu již na začátku 90. let, v době, kdy ještě nebylo zřejmé, jaké přínosy by pro 
veřejnou správu mohl mít tehdy doposud nerozšířený internet. Nově vytvářené ústřední 
instituce  ale  nedostávaly  dostatek  pravomocí  a prostředků,  aby  mohly  vývoj  e-
governmentu samy zásadně ovlivnit, a až do nedávné doby, kterou je již možné vyhodnotit, 
tedy  docházelo  k nekoordinovanému  a nehospodárnému  rozvoji  informačních  systémů 
veřejné  správy.  Politická  podpora  e-governmentu  dlouhodobě  chyběla  a jeho  provázání 
s reformami  veřejné  správy  bylo  minimální.  Budování  e-governmentu  probíhá 
nerovnoměrně, ve vlnách, přičemž z aktuálního vývoje lze usuzovat na počátek třetí takové 
vlny. 

Na úrovni strategického vládnutí je e-government dlouhodobě začleňován do širších 
témat  informační  společnosti  a reforem  veřejné  správy,  jsou  vypracovávány  konkrétní 
plány  implementace,  ale  na  tuto  implementaci  se  opakovaně  nedostávalo  finančních 
prostředků, stanovované cíle jsou průběžně měněny a nezřídka dosahovány se značným 
zpožděním  nebo  vůbec.  Za  jejich  dosahování  není  stanovena  skutečná  politická 
odpovědnost.

Na úrovni legislativy má Česká republika poměrně rozsáhlou úpravu problematiky 
e-governmentu,  která ovšem obsahuje některé podstatné nedostatky. Tradiční  důraz na 
nezbytnost  legislativní  úpravy  podrobných aspektů  dané  problematiky  brání  spontánní 
koordinaci mezi oddělenými orgány veřejné správy.

Vybudovaná  infrastruktura  e-governmentu  na  straně  veřejného  sektoru  a jeho 
postupně sjednocovaná informační základna jsou dobrým základem k rozvoji služeb pro 
soukromé subjekty. Tyto služby však zatím nejsou příliš rozvinuty a jejich širšímu rozvoji 
brání  nejen  legislativní  nedostatky,  ale  také  nedostatečné  rozšíření  prostředků  k jejich 
užívání, při jehož podpoře se stát dopustil významných chyb, jak jsme ukázali na případu 
datových schránek.

Ke  zpřístupňování  informací  veřejné  správy  pomocí  dostupných  informačních 
technologií  přistupuje  Česká  republika  nekoordinovaně  a zdráhavě,  což  ovšem  není 
problém e-governmentu,  ale  obecně  otevřenosti  její  veřejné  správy.  V tomto  ohledu se 
v souladu  s teorií  (viz  kap.  3.4.4.4)  ukazuje,  že  ačkoli  e-government  přináší  možnost 
otevírání veřejné správy směrem k větší účasti občanů, sám o sobě ji nepřinese. Dalšími 
přínosy  e-governmentu  v této  souvislosti,  tedy  k potírání  korupce,  zajišťování 
transparentnosti  výkonu  veřejné  správy,  možnosti  voleb  po  internetu  či  otevřenosti 
připomínkových řízení široké veřejnosti, jsme se nezabývali vzhledem ke shora přijatému 
vymezení e-governmentu pro účely této práce (viz kap. 3.6).

 6.E-government ve Velké Británii 

Spojené  království  Velké  Británie  a Severního  Irska  je  konstituční  monarchie 
s 64 milióny obyvatel složená ze 4 zemí. Tři menší země (Wales, Skotsko a Severní Irsko) 
mají dohromady 10 miliónů obyvatel107 a do různé míry decentralizovanou vlastní veřejnou 
správu  v oblastech  jako  zdravotnictví,  školství  či  justice,  zatímco  Anglie  je  spravována 
prostřednictvím  ústředních  orgánů  zodpovědných  za  celé  království.  Jako  jedna 
z nejstarších demokracií světa má země stabilní vlády, jejichž střídání mezi volbami nebo 
výměna v předčasných volbách jsou pouze výjimečné.

Uvedená  struktura  uspořádání  a velikost  země,  jakož  i její  historický  vývoj  vedly 
k tomu,  že  struktura  její  veřejné  správy  je  mnohovrstevnatější  a složitější  než  v České 

107Údaje z roku 2013. [148:]
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republice  či  Estonsku.  Mezi  občanem a státem  v podobě  ústředního  správního  orgánu, 
orgánu jedné ze zemí, orgánu místní samosprávy, různých částečně samostatných orgánů 
pověřených výkonem ústřední správy i místní správy a jinými orgány, pro než například 
v české veřejné správě nelze nalézt ekvivalent, existuje 13 různých vztahů, v jejichž rámci 
mohou  být  občanovi  poskytovány  veřejné  služby.  (Viz  [50: 10].)  Tyto  vztahy  můžeme 
vynásobit  počtem  resortů,  jichž  je  na  úrovni  ministerstva  v zemi  14,  byť  ne  v každém 
resortu existují vazby na orgány všech typů, a udělat si tak představu o složitosti veřejné 
správy  ve  vztahu  k občanovi,  aniž  bychom  se  dotkli  vztahu  mezi  veřejnou  správou 
a podnikem  a vztahů  uvnitř  veřejné  správy  samotné.  Následující  popis  britského  e-
governmentu  se  zaměří  na  popis  jeho  fungování  na  centrální  úrovni  a příklady  služeb 
budou uvedeny zejména k prvnímu typu vztahu občana a veřejné správy z uvedených 13, 
tedy přímému vztahu mezi občanem a ústředním orgánem veřejné správy. 

 6.1.Institucionální struktura

V době  nasazování  prvních  počítačů  ve  veřejné  správě  vznikla  na  britském 
ministerstvu financí v roce 1957 jednotka technické podpory, jež se přeměnila na Ústřední 
počítačovou  a telekomunikační  agenturu  (CCTA),  jejímž  úkolem  bylo  vychovávat 
pracovníky veřejné správy s odborným zaměřením na informační technologie a systémy, 
shromažďovat a rozvíjet poznatky o nasazování informačních technologií v ústřední státní 
správě,  informovat  ministry příležitostech k použití  informačních technologií  ve veřejné 
politice a spolupracovat se soukromým sektorem v této oblasti. CCTA původně provozovala 
řadu informačních systémů jednotlivých resortů, postupně se však více věnovala tvorbě 
meziresortních strategií. S meziresortním přístupem však narážela na odpor jednotlivých 
resortů i politiků a jako pouze odborný orgán neměla sílu na jeho prosazení. [8: 214] Její 
činnost  byla  v 90.  letech  postupně  utlumována  a v roce  2000  byla  její  část,  která  se 
věnovala  metodice  pořizování  informačních  systémů,  začleněna  pod úřad zaměřený na 
metodiku zadávání veřejných zakázek obecně (OGC).

Do  počátku  90.  let  vzbuzovaly  informační  systémy  veřejné  správy  minimální 
pozornost britských politiků, což se změnilo s nástupem internetu a veřejně deklarovanou 
snahou  vrcholných  amerických  politiků  použít  informační  technologie  ke  zvýšení 
výkonnosti  tamní  veřejné  správy.  (Viz  např.  [150:].)  Konzervativní  vláda  vytvořila 
z několika  nadšenců  [8: 227]  v roce  1995  Ústřední  útvar  pro  informační  technologie 
(CITU) při Úřadu vlády, který dostal na starost tvorbu strategických dokumentů a využití 
zkušeností soukromého sektoru s IT ke změnám ve veřejné správě. 

Po  nástupu  Labouristické  strany  k moci  v roce  1997  došlo  k posílení  politické 
podpory  zavádění  e-governmentu,  personálnímu  posílení  do  té  doby  okrajového  CITU 
a jeho transformaci v roce 1999 na Úřad e-vyslance (Office of the e-Envoy108), který měl 
v roce 2001 již kolem 250 zaměstnanců a rozpočet ve výši 50 mil. liber. Velká Británie tak 
tehdy  vydávala  na  propagaci  a rozvoj  veřejných  elektronických  služeb  více  než  jiné 
srovnatelné  země.109 [105: 252]  K vytvoření  obecné  podpory  pro  e-government  byla 
sestavena skupina 40 vysoce postavených představitelů úřadů, „šampiónů informačního 
věku“,  kteří  měli  za  úkol  šířit  poznání  o přínosech  informačních  technologií  ve  svých 
úřadech.  Na  politické  úrovni  se  pak  e-governmentem  zabývala  skupina  18  náměstků 

108Pojmenovávání  veřejných institucí  v  anglosaském světě  v  posledních přibližně 20 letech přechází  od 
technokratických názvů institucí k názvům napodobujícím komerční názvy služeb a podniků vytvářeným 
na  základě  marketingových  zásad.  Britský  úřad  práce  se  tak  například  jmenuje  Jobcentre  Plus.  S 
obdobnými pojmenováními orgánů veřejné správy se lze setkat i v oblasti e-governmentu. 

109Od roku 2000 také existovala funkce „e-minister“, náměstkyně ministra obchodu průmyslu, která měla 
na starosti podporu elektronického obchodu. 
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ministrů z 15 různých resortů. [8: 223] 
Na podporu spolupráce mezi úřady na projektech e-governmentu byly roce 1998 

vytvořeny  dva  zvláštní  rozpočtové  fondy  –  Fond  pro  kapitálovou  modernizaci  a fond 
Investice k rozpočtovým úsporám [3: 1130], ze kterých mohly úřady čerpat prostředky nad 
rámec svých rozpočtů na společné projekty v oblasti e-governmentu. Ani e-vyslanci, ani 
zmíněným pracovním skupinám, ani zvláštním rozpočtovým fondům se však resortismus 
překonat nepodařilo. [92: 191]

Jelikož  výsledky  se  nedostavovaly  s očekávanou  rychlostí  (viz  dále),  byl  úřad  e-
vyslance přeměněn na podstatně menší Útvar pro e-government, rovněž při Úřadu vlády, 
jeho  zaměření  bylo  zúženo  na  rozvoj  využití  IT  ve  vnitřních  procesech  veřejné  správy 
a obdobně  byl  snížen  i jeho  rozpočet.  Zároveň  byla  v roce  2005  vytvořena  fóra  pro 
setkávání vedoucích informatiků jednotlivých úřadů (Rada informačních ředitelů (CIOC) 
a Rada  technických  ředitelů  (CTOC)),  která  sloužila  pro výměnu technických  informací 
a vyvíjela činnost až do roku 2012.

Problematice e-governmentu se již dále nedostávalo o labouristických vlád takové 
pozornosti, až do jmenování ministra při úřadu vlády „pro digitální angažmá a věci veřejné 
správy“ a především „šampiónky britské vlády pro digitální  začleňování“110 v roce 2009. 
Šampiónka nezůstala pouze u získávání širokých mas k používání internetu, ale ještě před 
volbami v nadcházejícím roce vytvořila na Úřadu vlády Útvar pro digitální veřejné služby. 
Ve funkci zůstala i po nástupu koaliční vlády konzervativců a liberálních demokratů a od 
premiéra  se  jejímu působení  v oblasti  posilování  e-governmentu  dostalo velké  podpory 
v rámci snahy nové vlády o dosažení úspor ve veřejné správě. Následně byla v roce 2011 
vytvořena při  Úřadu vlády Vládní digitální  služba (GDS),  která se v současnosti  věnuje 
přítomnosti britského státu na internetu, vytváření elektronických služeb jdoucích napříč 
jednotlivými  resorty  a rozvoji  základních  technologických  předpokladů  e-governmentu, 
například  systému  elektronické  totožnosti  (viz  dále).  Služba  schvaluje  vývoj  jakýchkoli 
elektronických služeb vedoucích k přímé interakci mezi státem a občanem nebo podnikem 
s rozpočtem přes 100 tis. liber, přičemž tato částka je záměrně stanovena nízko, aby bylo 
možné zajistit patřičný uživatelský standard u co nejvíce služeb. [146: 230] 

Do tohoto orgánu o 300 pracovnících [263:] se podařilo získat celou řadu předních 
manažerů v oblasti  informačních technologií  ze soukromého sektoru.  Lidé  s obdobnými 
zkušenostmi zároveň nastoupili  na místa vedoucích informatiků v jednotlivých úřadech. 
[20:]  Odborníci  ze  soukromého  sektoru  a akademické  sféry  také  zasedají  v Digitální 
poradní  komisi  (DAB),  kde  vytvářejí  pro  vládu  doporučení,  jak  prostřednictvím  e-
governmentu naplnit její cíle v oblasti efektivního výkonu veřejné správy. V současnosti se 
připravuje rozšíření rozsahu působnosti GDS i na místní samosprávu. [107:]

Neustálým  organizačním  a personálním  změnám  nepodléhá  pouze  hlavní  orgán 
odpovědný za strategii  e-governmentu,  ale  i odpovědnost resortů za jednotlivé  součásti 
jeho  infrastruktury.  Například  odpovědnost  za  provoz  portálu  Direct.gov  byla  v letech 
2003-2006  na  Úřadu  vlády,  v letech  2006-2008  na  Ústředním  úřadu  pro  informace, 
v letech 2008-2010 na Ministerstvu práce a důchodů a od roku 2010 přešla zpět na Úřad 
vlády. Government Gateway měl ve své působnosti v letech 2000-2007 Úřad vlády, poté 
přešel na Ministerstvo práce a důchodů. [128: 16]

 6.2. Strategie

První  reflexe  možných  změn  uspořádání  veřejné  správy  s pomocí  síťových 
informačních  technologií  vydaná  orgánem  veřejné  správy  pochází  z roku  1990  [30:] 

110Tuto funkci až do jejího zrušení v roce 2013 zastávala jako jediná zakladatelka ve své době největšího 
internetového portálu pro cestovní ruch lastminute.com Martha Lane Fox. 
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a vydala ji CCTA. Tato studie stejně jako další zprávy rozpracovávající dobově oblíbenou 
představu  o informační  superdálnici  ve  vztahu  k veřejné  správě  [29: a 31:]  si  však 
vzhledem k okrajovému postavení agentury větší pozornost politiků nezískaly. 

Prvním výstupem nově  založeného útvaru  CITU byla  v roce  1996 zelená  kniha111 
government.direct [35:], která již obsahovala nárysy chystané strategie a vláda ji schválila 
v roce  1997.  Jejím  základním  tématem  zavádění  nového  způsobu  poskytování  služeb 
ústředních státních orgánů a sdílení informací mezi jednotlivými orgány s cílem zvyšovat 
efektivitu.  (např.  [ibid.:  1.4.])  Poprvé  se  zde  také  hovoří  o občanech  a podnicích  jako 
o zákaznících  státu  [ibid.:  5.2]  a také  o tom,  že  cílem  strategie  by  mělo  být,  aby  tito 
zákazníci  dávali  elektronickému  způsobu  poskytování  služeb  přednost  před  ostatními. 
Stejně tak se tu poprvé zmiňuje koncept jednotného kontaktního místa („one-stop-shop“) 
[ibid.:  6.5],  kde  budou občané  a podniky  moci  vyřizovat  své  záležitosti  nonstop,  jakož 
i úmysl nespojovat všechny „osobní nebo citlivé“ údaje o konkrétním subjektu do jediné 
databáze [ibid.: 6.6],  ačkoli  státní systémy budou navzájem propojeny a „mohla by být“ 
vytvořena alespoň jednotná databáze adres občanů. Relativně konkrétně jsou zde zmíněny 
příklady služeb, které by mohly být s novou technikou zavedeny. [ibid.:  9.3] Dokument 
rovněž konstatuje, že naplnění strategie bude vyžadovat velmi vysoké investice, potrvá pět 
až  deset  let  a je  běžné,  že  obdobné  velké  projekty  překračují  rozpočet,  opožďují  se 
a nemívají všechny plánované přínosy. [ibid.: 6.24]

Po svém nástupu k moci převzala se labouristická vláda s osobní podporou premiéra 
Tonyho Blaira přihlásila k této zelené knize, zpracovala průzkum možného zájmu občanů 
o e-government112 a v roce  1999  navázala  strategií  Modernizace  státu  [19:].  Zde  obecně 
vychází  z uplatňování  informačních  a komunikačních  technologií  při  modernizaci  státu 
a konkrétně stanoví  cíl  zpřístupnit  elektronickou cestou  veškeré  kontakty  se  státem do 
roku 2008.  Tento  cíl  byl  následně  z iniciativy  premiéra  přesunut  na  rok  2005,  zrušen 
v roce 2004, kdy bylo dispozici kolem 75 % služeb elektronicky [9:], ale zcela ho nebylo 
dosaženo dodnes. Rovněž se zde poprvé objevuje pojem „propojeného státu“ (joined-up 
government), který má v praxi znamenat, že veškeré informační systémy veřejného sektoru 
budou  propojeny  tak,  aby  občan  mohl  například  nahlásit  změnu  své  adresy  pouze 
jednou.113 Toto  není  možné dodnes.  Stát  se  zde také  zavazuje:  „Budeme používat  nové 
technologie  k naplňování  potřeb  občanů  a podniků  a nebudeme  zaostávat  za 
technologickým vývojem.“ [19: 7, 13 a 45] Poprvé ve strategickém dokumentu se zde také 
objevuje myšlenka uspořádání informací a veřejných služeb pro občany podle tzv. životních 
událostí.114 [19: 23 a 53] Britské strategie z 90. let byly ve své oblasti průkopnické, neboť 
řadu uvedených témat a přístupů později převzaly strategie jiných zemí. [92: 178]

V nadcházejících letech byla vytvořena řada dalších dílčích strategií  stanovujících 
další  cíle.  Například  ve  strategii  E-government:  Strategický  rámec  pro  veřejné  služby 
v informačním věku z roku 2000 [34:] hovoří o personalizované „domovské stránce“ pro 
fyzické osoby, na které by občan získal jednorázový přehled o veškerých svých službách 
a kontaktech  s veřejným  sektorem.  Nic  obdobného  doposud  spuštěno  nebylo. 
V dokumentu Úspěšné IT: Modernizace státu v akci [23: 16] z téhož roku se konstatuje, že 
změny  k lepšímu  nebude  dosaženo  pouhým  zaváděním  informačních  technologií,  ale 

111 Zelená kniha je v britském systému rámcový koncepční dokument obsahující návrhy určité politiky, který 
neobsahuje  žádné  závazky  a  je  určený  k  diskusi.  Na  ni  může  navázat  bílá  kniha,  dokument  s  
konkrétnějším obsahem a případně nezávazným plánem legislativních kroků. 

112Viz dokument Electronic Government: The View from the Queue. [15:]
113Obdobný cíl obsahuje i česká strategie Smart Administration z roku 2007 (viz kap.  5.2). Cíl je odrazem 

technické zásady tvorby informačních systémů, že konkrétní informace má být v systému uložena pouze 
na jednom místě. 

114Informace o činnosti veřejné správy ve vztahu k občanům jsou tedy seskupeny v okruzích typu narození 
dítěte,  ztráta  zaměstnání,  odchod  do  důchodu  apod.  Na  témž  principu  jsou  od  samého  počátku 
strukturovány informace na na českém Portálu veřejné správy. 
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především změnou ve fungování a uspořádání státu samotného, změnou jeho stávajících 
procesů. Ke změnám tohoto typu však doposud dochází minimálně. [32: 17] První státní 
politika  o používání  softwaru  s otevřeným  zdrojovým  kódem  v informačních  systémech 
veřejné správy rozvíjející heslo ze strategie z roku 1999 byla přijata v roce 2002 (viz [149:], 
aktualizována v roce 2004, potvrzena v roce akčním plánem v roce 2009 [21:], nicméně 
tento typ softwaru se v britské veřejné správě významně nerozšířil a teprve v současnosti se 
začínají zavádět otevřené standardy115. 

Další  obecnou  strategii  v oblasti  e-governmentu  schválila  vláda  v dokumentu 
Transformující  stát:  díky  technickým  možnostem  [26:]  z roku  2005.  Zde  se  hovoří 
o soustředění služeb kolem potřeb občanů a podniků, přesunu ke kultuře sdílených služeb 
uvnitř veřejné správy samotné a potřebě profesionalizace plánování,  pořizování a správy 
informačních  technologií,  neboť  veřejný  sektor  vydává  na  nové  i stávající  informační 
technologie  přibližně  14  miliard  liber  ročně  a přímo  v této  oblasti  zaměstnává  asi 
50 000 lidí. [26: str. 4, bod 10] V rámci hledání úspor se vláda zavázala postupně uzavřít 
co nejvíce z odhadovaných116 2500 webových stránek veřejného sektoru a soustředit je na 
stávající portály. Do roku 2011 se jich podařilo uzavřít 1526. [128: 26] Po zkušenostech 
s cílem 100% dostupnosti veřejných služeb online z přechozí strategie již tento dokument 
žádné konkrétní cíle neobsahoval. Zprávy pro Parlament o plnění strategie z let 2006-2008 
popisují  změny  ve  fungování  veřejné  správy  především  čísly  o zvyšujícím  se  využívání 
služeb  jednotlivých resortů  občany a podniky.  (Srov.  [25:]  a [24:])  V reakci  na  strategii 
zadal  britský  nejvyšší  kontrolní  úřad  zpracování  akademické  studie  o kvalitě 
konsolidovaných webových stránek veřejného sektoru, na nich nabízených služeb a jejich 
použitelnosti  z hlediska  uživatele.  [129:]  Ve zprávě se konstatuje,  že  stránky jsou často 
obtížně  pochopitelné  a použitelné,  řada  orgánů  neví,  kolik  je  jejich  provoz  stojí, 
a především nesleduje, kdo a jak jejich stránky používá.

Na všech doposud uvedených strategiích je pozoruhodné,  že se vždy zaměřují na 
poskytování služeb „zákazníkům“ veřejné správy, na zvyšování efektivity veřejné správy, 
případně  na  zvyšování  transparentnosti  výkonu  veřejné  moci,  ale  prakticky  nikdy  na 
zvýšení účasti občanů na demokratickém rozhodování ve společnosti.

Navzdory  strategickým  cílům  a posílení  institucí  e-governmentu  (viz  kap. 6.1)  se 
britský e-government nevydal cestou centralizace a z ní vyplývajících výhod. Ambiciózních 
cílů z let 1999-2005 nebylo dosaženo nikoli proto, že by to bylo technicky nemožné, ale 
proto,  že  se  nezměnila  kultura  státních  institucí.  [32: 9]  Ačkoli  zcela  jasné  požadavky 
vytyčil  nejvyšší  představitel  výkonné  moci,  byl  vytvořen  ústřední  orgán,  který  dostal 
elektronizaci na starosti, nedošlo k reorganizaci celého státního aparátu, která by společné 
poskytování  služeb  umožnila,  a rozvoj  e-governmentu  probíhal  nadále  pouze  v rámci 
jednotlivých resortů. [3: 174]

Svou poslední  strategii  v oblasti  e-governmentu  vydala  labouristická  vláda  v roce 
2010. [17:] Narozdíl od předchozích strategií na jejím základě uvažoval odpovědný orgán 
Úřadu vlády (ERG) o kratších, častěji zadávaných projektech, které nebudou trvat déle než 
tři  roky,  a o podpoře  menších  dodavatelů.  [91:]  Některé  její  myšlenky,  jako  G-cloud, 
jednotný obchod pro nákup IT aplikací pro orgány veřejného sektoru nebo obnovený důraz 
na  používání  softwaru  s otevřeným  zdrojovým  kódem,  z ní  převzala  i následující  vláda 
konzervativců a liberálních demokratů a zařadila je do své Vládní digitální strategie z roku 
2012.  [16:]  Ta  uznává,  že  ačkoli  82 % občanů má připojení  k internetu,  veřejné služby 
online, kterých je přes 650, používá pouze zlomek z nich, a stanoví cíl nastavit tyto služby 

115Od roku 2014 musí veškerý nově nakupovaný software být schopen pracovat s formáty ODF a PDF/A, a 
občané tak ke čtení a úpravě žádného dokumentu vytvořeného státem nebudou muset používat placený 
software. [81:] Viz  též zprávu o zavádění otevřených standardů [22:] z roku 2013.

116V dokumentu se hovoří pouze o odhadu, protože vláda nebyla schopna přesně stanovit, kolikery stránky 
veřejný sektor provozuje. [128: 25]
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tak, aby je všichni, kdo mohou, automaticky používali raději online.117 Naplňování strategie 
v praxi  rozebereme v kapitole  6.4.  V současnosti  doposud  není  možné konstatovat,  zda 
uplatňování  této  strategie  napomůže  k překonání  shora  popsaného  resortismu,  který 
doposud formoval (a zpomaloval) zavádění e-governmentu. 

 6.3. Legislativa

Velká  Británie  nemá  žádnou  komplexní  legislativní  úpravu  týkající  se  e-
governmentu.  Nejvíce  s touto  problematikou  souvisejí  následující  předpisy.  Zákon 
o svobodě  informací  z roku  2000  [257:]  zakládá  právo  každého  požádat  o přístup 
k informacím shromažďovaným orgány veřejného sektoru a zřizuje silnou institucionální 
strukturu  k vymáhání  těchto  práv.  Automatické  zpracování  osobních  údajů  a jejich 
ochrana jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru jsou v Británii upraveny již od roku 
1984  zákonem o ochraně  údajů  [253:],  který  byl  v roce  1998  [254:]  zcela  přepracován 
v souladu s příslušnou směrnicí Evropské unie. Právní rámec pro využití elektronických 
podpisů  vytváří  zákon  o elektronických  komunikacích  z roku  2000  [255:],  ale  v praxi 
začalo být možné je využívat až po vydání nařízení o elektronickém podpisu v roce 2002 
[256:].  Od roku 2005 platí  nařízení  o opakovaném použití  informací  veřejného sektoru 
[260:] přijaté také na základě evropské směrnice, v jehož praktickém naplňování je země 
na evropské špičce (viz kap. 6.5).

Elektronická  komunikace  mezi  veřejným  a soukromým  sektorem  naopak  nijak 
systematicky upravena není, pouze občanský soudní řád umožňuje komunikaci se soudem 
elektronickou  poštou,  pokud  se  tak  obě  strany  dohodnou,  neřeší  však  otázky  ověření 
totožnosti  odesilatele či  neporušenosti  obsahu zprávy.  [252: část  6].  V anglickém právu 
prakticky neexistuje požadavek na originál dokumentů a plný právní účinek elektronických 
dokumentů  není  založen  legislativou,  ale  konkrétními  soudními  rozhodnutími. 
Elektronický podpis je považován za důkazní prostředek, jeho řádné užití a platnost však je 
vždy předmětem soudního přezkumu. [101: 123]

 6.4. Infrastruktura a služby

 6.4.1. Identita

Základním předpokladem transakčního e-governmentu, tedy transakcí prováděných 
na dálku, ať už mezi orgány veřejné moci samotnými, nebo mezi nimi a občany či podniky 
na druhé straně,  je  možnost  prokázat  a ověřit  totožnost  obou stran transakce,  které se 
nenacházejí  ve  stejný  okamžik  na  témž  místě.  Z hlediska  e-governmentu  představuje 
největší problém prokázání totožnosti občana vůči orgánu veřejné správy na dálku. Většina 
států řeší tradičně prokazování totožnosti občanů tak, že jim vydá průkazy totožnosti, které 
občané  předkládají  při  jakémkoli  styku  se  státem.  K prokazování  totožnosti 
prostřednictvím informačních a komunikačních technologií na dálku se pak pomocí tohoto 
státem vydaného fyzického dokladu totožnosti vytváří tzv. digitální identita.

Velká Británie je v tomto ohledu výjimkou, neboť svým občanům povinně průkazy 
totožnosti nevydává. Jejich totožnost ověřuje na základě nepovinně vydávaných cestovních 
pasů či  řidičských průkazů nebo srovnáváním záznamů v různých veřejných evidencích 

117Tuto cílovou charakteristiku služeb popisuje heslem „digital by default“. [16: 2]
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s údaji poskytnutými občanem.118 Náklady na tento způsob ověřování totožnosti jsou vyšší 
než v případě povinných dokladů totožnosti, ale ty nikdy nebyly zavedeny a po posledním 
pokusu z let 2006-2011 (viz dále) se o nich již dále neuvažuje.119 Důvodem nezavedení jsou 
obavy  občanů  ze  ztráty  soukromí  a možnosti  zůstat  anonymní  a z bezpečnosti  dokladů 
v souvislosti s možným zneužitím. Jako jejich zdroj je uváděna obecná nedůvěra občanů ve 
stát. [102: 834]

S postupným  zaváděním  informačních  systémů  veřejné  správy  vznikly  zvláštní 
oddělené evidence informací o totožnosti občanů u různých orgánů. Britští občané tak mají 
jedinečné číslo v systému zdravotní péče (NHS Number), jiné číslo v systému sociálního 
zabezpečení (National Insurance number) atd., ale žádný jednotný identifikátor, který by 
byl  v každém  systému  stejný.  Pokud  má  občan  jednat  na  dálku  s těmito  jednotlivými 
orgány veřejné správy, potřebuje k tomu buď zvláštní digitální identitu pro každý z nich, 
nebo  jednotnou  digitální  identitu  vytvořenou  a ověřenou  třetí  stranou,  uznávanou 
příslušným orgánem. Takový způsob nabízel  od roku 2001 v Británii  nyní  již  technicky 
zastaralý systém Government Gateway. 

Důvody  nevytvoření  žádného  jednotného  identifikátoru  navzdory  tomu,  že  by  to 
velmi usnadnilo budování e-governmentu a přijetí jeho služeb občany, vycházejí ze shora 
uvedených obav v kontextu informačních technologií, a sice, že v informačních systémech 
se mohou informace pohybovat obtížně dohledatelným způsobem, lze je snadno kopírovat, 
navzájem spojovat (což právě ohrožuje soukromí občanů) a lze podrobněji dát k dispozici 
(potenciálně neoprávněným) historii transakcí občana se státem. [102: 837] Pro britský 
stát tak vzniklo dilema volby mezi poskytováním lépe koordinovaných a integrovanějších 
veřejných služeb občanům a ochranou základních práv, jako je právo na soukromí. [1:]

Významným pokusem o vyřešení tohoto problému měly být občanské průkazy podle 
zákona přijatého v roce 2006. [258:] K jejich vydávání byl podle zákona vytvořen Národní 
registr totožnosti (NIR), jenž měl obsahovat nejen jedinečné identifikační číslo občana, ale 
také jeho biometrické informace jako otisky všech prstů či sken duhovky, všechna minulá 
a současné místo pobytu a zhruba 50 dalších údajů. První průkazy byly vydány žadatelům 
o trvalý pobyt v roce 2008, širší vrstvy obyvatelstva však průkazy již nikdy nedostaly, neboť 
v roce 2010 vyhrála volby Konzervativní strana, která voličům mimo jiné slibovala zrušení 
průkazů. K tomu došlo v roce 2011. [259:]

Takto extenzivně pojatý pokus o zjednodušení způsobu prokazování totožnosti, na 
němž  by  mohl  být  založen  systém  digitální  identity,  se  tedy  ukázal  jako  politicky 
nepřijatelný.  Jelikož  stávající  systém  digitální  identity  Government  Gateway  (viz  dále) 
poskytuje  pouze  omezené  možnosti  ověření  totožnosti  a je  technicky  zastaralý,  stát  se 
rozhodl zavést nový zvláštní systém digitální identity, kdy se vyhne vybudování celostátní 
databáze  obsahující  údaje  o totožnosti  všech  občanů  a obyvatel.  Systém  v současnosti 
uváděný do provozu pod názvem Gov.uk Verify je založený na tzv. federativním modelu. 
Od stávajícího se má lišit v tom, že registrace bude probíhat pouze online, občan dostane 
zdarma možnost mít pouze jedinou digitální identitu a v neplacené verzi už nebude mít 
více digitálních identit jako doposud, kdy, pokud si nechtěl koupit certifikát, musel k řadě 
služeb od jejich provozovatelů získat zvláštní identifikační údaje. Občan si vybere ze služeb 
pěti  různých,  vzájemně si  konkurujících poskytovatelů  digitální  identity,  přičemž může 
zároveň používat služby více z nich, zaregistruje se u nich, poskytovatelé ověří jeho identitu 
a vydají mu prostředek k prokázání totožnosti na Gov.uk Verify. Ověření identity probíhá 

118Pokud například mladí lidé nemají ani řidičský průkaz, ani pas, a přesto chtějí být schopni prokázat svůj 
věk při nákupu alkoholu, mohou si nechat za poplatek vystavit od různých poskytovatelů v rámci systému 
PASS  soukromý  doklad  totožnosti,  který  pro  tento  účel  uznává  i  policie.  Viz  http://www.pass-
scheme.org.uk/. 

119Průkazy totožnosti  ve  Velké Británii  existovaly  za  obou  světových  válek,  pokaždé  však  byly  následně 
zrušeny. Téma bylo předmětem politického sporu, kdy pro průkazy byla Labouristická strana, zatímco 
proti byli konzervativci, stejně jako na počátku 21. století. [288:] 
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na základě souhlasu žadatele vydaného při registraci podle řady údajů z databází veřejného 
i soukromého sektoru,120 jež občan při registraci zadává, a probíhá pomocí 2 různých cest – 
kromě zadání  údajů po internetu tedy občan ještě  obdrží  kód,  který je  třeba zadat,  na 
mobilní telefon nebo svou e-mailovou adresu.121 

Celý proces má trvat přibližně 15 minut a být tak pro občana pohodlný, je ovšem 
zřejmé,  že  se  jedná  o technicky  mnohem  složitější,  a tedy  nákladnější  systém,  než  je 
ověřování  totožnosti  podle  státem  vydaného  průkazu.  V současnosti  je  systém  ve 
zkušebním provozu a lze jej využít k přihlášení pouze ke čtyřem službám [266:], a nelze zde 
tedy učinit závěry k jeho spolehlivosti, přijetí občany, ani úsporám, které by měl přinést. 

Popsaný vývoj prostředků k prokazování totožnosti na dálku ilustruje platnost teorie 
o utváření techniky společností (viz kap. 3.2.1). Technicky nejsnazší a nejúspornější řešení 
bezproblémově fungující v mnoha jiných zemích se ve Velké Británii neprosadilo, jak by 
předpověděl  přístup  technologicko-deterministický,  ale  realizuje  se  řešení  nákladnější 
a složitější, které nevyžaduje přizpůsobení společnosti technice.

 6.4.2. Historie infrastruktury a služby

Od  samého  počátku  nasazování  počítačů  ve  veřejné  správě  probíhala  vnitřní 
automatizace stávajících procesů v jednotlivých resortech a příslušné britské úřady tak již 
používaly počítače například k evidenci a výplatě sociálních dávek v 80. letech. V 90. letech 
došlo  ke  kompletní  digitalizaci  některých  souborů  informací,  které  doposud  existovaly 
pouze na papíře, jako záznamů v katastru nemovitostí. Za první známky e-governmentu 
však lze považovat projekty v oblasti meziresortní výměny informací v oblasti zemědělství 
či Státní informační službu, kterou na adrese  www.open.gov.uk provozovala CCTA již od 
roku 1994. Služba nabízela přístup k informacím o více než 300 organizacích veřejného 
sektoru, jejich tiskové zprávy a kontaktní informace na všechny významné orgány veřejné 
správy.  Tímto  se  Velká  Británie  stala  průkopníkem  v prezentaci  informací  státu  na 
internetu.  K prvním službám vyvinutým jednotlivými resorty a funkčním již v roce 1995 
patřilo  například  elektronické  vyřizování  celních  deklarací  firem  nebo  přidělování 
registračních čísel dobytka zemědělcům po internetu. [35: 5]

Vlajkovým projektem zavádění  e-governmentu  koncem 90.  let  se  stal  portál  UK 
Online,  který  měl  nabízet  snadnou  cestu  ke  všem  veřejným  službám,  ať  je  provozuje 
kterákoli součást veřejného sektoru. Kromě odkazů na jednotlivé zaváděné služby portál  
obsahoval  informace  strukturované podle  životních situací.  Projekt  portálu  byl  zároveň 
doplněn zřízením 6000 kontaktních míst v celé zemi, kde bylo možné se na portál dostat, 
pro  občany,  kteří  neměli  vlastní  připojení  k internetu.122 [133: 5]  Zároveň byl  vytvořen 
intranet pro bezpečnou výměnu dat mezi jednotlivými úřady (GSI) a stanoveny technické 
a datové standardy pro připojení ke GSI a UK Online (e-GIF). Portál  UK Online byl  už 
v roce  2004 nahrazen  portálem direct.gov.uk,  který  měl  narozdíl  od svého  předchůdce 
ještě  vlastní  obsahovou náplň.123 Dodnes  fungující  součástí  britského e-governmentu  je 
systém jednotné autentizace Government Gateway z roku 2001. Jeho prostřednictvím bylo 
možné se za pomoci  certifikátu za poplatek vydaného soukromou certifikační  autoritou 
nebo  kombinací  jména  a hesla  vydaného  příslušným  provozovatelem  služby  zdarma 
přihlásit  ke  službám,  který  vyžadují  ověření  totožnosti,  jako  například  přiznání  k dani 

120Pokud občan například čerpá v zemi úvěr, požádá ho poskytovatel digitální identity, který má přístup k 
informacím od příslušného finančního ústavu, o uvedení údajů o tomto úvěru a jeho poskytovateli. 

121Tento způsob ověření totožnosti se odborně nazývá dvoufaktorová autentizace.
122V roce 2001, kdy byl UK Online uveden do ostrého provozu, mělo připojení k internetu 36 % britských 

domácností. [147:]  
123Obsahová náplň pro podnikový sektor byla v roce 2003 vyčleněna na portál business.gov. [128: 14]
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z příjmu.124 Technicky zastarávající systém je postupně nahrazován službou Gov.uk Verify 
(viz shora).

Zaměření  na  cíl  zpřístupnit  do  roku  2005  co  nejvíce  služeb  elektronicky  vedlo 
k poměrně vysokému počtu služeb, které nakonec byly zpřístupněny, jejich tvůrci se ovšem 
nezabývali  uživatelským  komfortem  a přehledností  a zájem  veřejnosti  o služby  byl 
i navzdory propagaci až na výjimky nízký. [105: 252]

K poslední  změně  britského  portálu  veřejné  správy  došlo  v roce  2012,  kdy  byl 
přejmenován na gov.uk.  Narozdíl od svých předchůdců už výhledově nemá sloužit  jako 
rozcestník,  ale  jako  jediné  místo,  kde budou na  internetu  umístěny  informace i  služby 
veřejného  sektoru.  Tisíce  webových  stránek  veřejného  sektoru  má  být  uzavřeno 
a převedeno pod tento portál. V současnosti jich již bylo plně převedeno a uzavřeno 1700 
[265:] a portál je 26. nejnavštěvovanější stránkou v zemi125 a lze jej považovat za příklad 
projevu  nodality  státu  podle  Hoodovy  teorie  (viz  kap.  3.3.2).  Úspory  dosažené 
sjednocováním webových stránek veřejného sektoru pod jeden portál se odhadují na 60 
miliónů liber ročně. [109:]

V rámci snahy o zvýšení zájmu občanů o využívání služeb e-governmentu byl v roce 
2013  spuštěn  program  „digitální  transformace“,  jehož  cílem  bylo  přetvořit 
25 nejpoužívanějších služeb tak, aby je online začalo používat více občanů. K tomu bylo 
třeba  spolupráce  napříč  8  různými  resorty  a legislativní  úpravy možnosti  sdílení  údajů 
mezi těmito resorty. S určitým zpožděním oproti plánu se dodnes podařilo spustit alespoň 
v omezené verzi 20 takových služeb a první čísla ukazují, že o ně v nové elektronické formě 
je zájem.126 Jde například o možnost zaregistrovat se online k volbám (doposud 2,4 mil. 
registrací),  nahlédnout  na aktuální  stav trestných bodů řidiče  (145 000 transakcí)  nebo 
požádat o poskytnutí dávky osobě pečující o jinou osobou (128 000 žádostí). [265:]

Nejvyužívanější službou britského e-governmentu je podání přiznání k dani z příjmu 
pro osoby samostatně výdělečně činné.  Byla  spuštěna v roce  2000 a v prvních letech ji 
využívalo přibližně 1 % potenciálních uživatelů. V roce 2002 musel být její provoz dočasně 
zastaven  kvůli  bezpečnostním problémům.  Systém byl  v prvních  letech  také  několikrát 
v poslední den před vypršením lhůty pro podání přehlcen a musel být dočasně odstaven. 
[78: 77] Po zavedení specializovaného softwaru pro daňové poradce podávající přiznání za 
své klienty došlo v roce 2005 ke zvýšení podílu na 17 % [3: 175], po zavedení povinnosti pro 
některé  skupiny  došlo  ke  skokovému  nárůstu  v roce  2010  z 50  na  75 %  [46: 13] 
a v posledních pěti letech se tento podíl ustálil kolem 85 %.127 [85:]

Jiným příkladem velmi používané služby je možnost podat žalobu o uhrazení dlužné 
částky po internetu (Money Claim Online), která existuje od roku 2001. Služba je určená 
pro občany i podniky, pro jednoznačné spory o pevné částky do omezené výše například za 
neproplacené faktury či účty za služby (proto ji využívají zejména provozovatelé síťových 
odvětví). Uživatelé si jí cení nejen pro zjednodušení administrativy při podání a možnost 
uhradit  soudní  poplatky  za  podání  žaloby  v rámci  služby  platební  kartou,  ale  i kvůli 
možnosti  požádat online o soudní exekuci  takto uznaného dluhu. Žaloby podané online 
vyřizuje  zvláštní  soud  a počet  žalob  tohoto  typu,  které  vyřídí,128 byl  už  ve  třetím  roce 
provozu vyšší než u jakéhokoli jiného příslušného soudu v zemi. [96: 180].

124V roce 2011 používalo systém 77 orgánů veřejného sektoru a bylo možné se jeho prostřednictvím přihlásit  
ke 227 službám. [128: 4]

125Aktuální pořadí z  http://www.alexa.com/siteinfo/www.gov.uk z dubna 2015. V listopadu 2014 stránku 
shlédlo 1,98 miliónu návštěvníků denně. [265:]

126Přehled služeb je uveden zde: https://www.gov.uk/transformation/exemplars. 
127V roce 2015 takto bylo podáno 8,75 miliónu přiznání. [284:]
128V roce 2010 jich bylo 133 546. [272:]
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 6.4.3. Náklady

Zavádění  informačních  technologií  ve  veřejné  správě  obnáší  nákladné  investice, 
jejichž  efektivitu  je  v mnoha  případech  obtížné  vyčíslit.  Roční  výdaje  na  pořizování 
a provoz informačních a komunikačních technologií veřejné správy ve Velké Británii činily 
podle dobových strategických dokumentů v roce 2005 14 miliard liber [26: 4] a v roce 2010 
již  16  miliard.129 [17: 5]  Pokud  výsledkem  těchto  investic  bude  vyřizování  kontaktů 
veřejného  sektoru  s významnou  částí  obyvatelstva  a podniků  online,  lze  předpokládat 
úspory provozních nákladů, neboť elektronické kontakty mezi zákazníky a poskytovateli 
jsou obecně levnější a platí to i pro veřejnou správu. V roce 2009 stál jeden osobní kontakt 
britský veřejný sektor v průměru 9 liber, transakce po telefonu 3,5 libry, ale online pouze 
0,4 libry. [46: 12]

Jelikož  veřejná  správa  ve  Velké  Británii  byla  jednou  z prvních,  kdo  nasazoval 
informační technologie, setkala se již v době, kdy jiné země byly teprve ve fázi pořizování 
prvních systémů, se zastaráváním technologií,  které se mezitím staly pro její  fungování 
nepostradatelnými.  Historické  systémy  představují  pro  organizaci  riziko  v tom,  že  jsou 
náchylnější k bezpečnostním problémům a jsou vázané na podporu jediného dodavatele, 
vůči  němuž neexistuje  konkurent  (viz  kap.  5.7.1),  není  dostatek  odborných pracovníků 
k jejich údržbě, nelze je přizpůsobovat podle aktuálních potřeb (např. změn legislativy), 
a proto se kolem nich vytváří řada manuálních procesů, a jejich propojování s novějšími 
systémy si vyžaduje nákladná řešení. V letech 2011-12 byly v takovém stavu systémy, na 
nichž závisely příjmy státu ve výši přes 480 miliard liber, jakož i redistribuce přibližně 210 
miliard  liber  ve  formě  důchodů  a sociálních  dávek.  Dlouho  uplatňovaná  strategie 
ponechávání takových systémů „beze změn“ vedla k potřebě investic, které by při včasné 
obnově bývalo nebylo třeba provádět. [132:]

Srovnávací studie o výdajích na informační technologie, která se zaměřila na 7 zemí, 
jež ve své době byly v oblasti e-governmentu nejpokročilejší,130 ukázala, že Velké Británii se 
(alespoň  do  roku  2005)  s prostředky  na  informační  technologie  nedařilo  nakládat 
hospodárně:  „Velká  Británie  je  zjevně  na  světové  špičce  v neefektivních  IT  projektech 
veřejné  správy.  V posledním  desetiletí  byl  zrušen  velký  počet  projektů  a došlo  přitom 
k úplným ztrátám investic...  To je úzce spojeno s nárůsty cen během realizace a výrazně 
omezenějšími funkcemi spuštěných systémů, než se očekávalo.“ [49: 70] Jednou z příčin 
tohoto stavu bylo postupné oslabování CCTA jako ústředního orgánu pro pořizování IT, 
oslabování důrazu na hospodářskou soutěž mezi dodavateli dané přechodem k výběrovým 
řízením  pro  oslovené  kvalifikované  dodavatele  a ztráta  schopnosti  úřadů  budovat 
a provozovat vlastní informační systémy. [ibid.: passim] Studie uvádí, že výdaje veřejného 
sektoru na IT se pohybují kolem 2,5 % veškerých výdajů.

Příkladem  neúspěšného  IT  projektu  je  základní  informační  systém  Agentury  na 
podporu  dítěte,  jejímž  hlavním  úkolem  bylo  pomáhat  rozvedeným  rodičům  vymáhat 
výživné.  Její  informační  systém  spuštěný  v roce  2003  byl  nejen  0  25 %  dražší,  než  se 
původně předpokládalo, ale nikdy nedosáhl plné funkčnosti a jeho obsluha a provoz byly 
tak nákladné, že agentura v roce 2005 vybírala od neplatících otců méně, než činily její 
administrativní  náklady.  [105: 256]  Agentura  byla  v roce  2006  zrušena  a její  agenda 
převedena pod jiný orgán, který se ještě v roce 2012 potýkal s problémy. [130: 5] I britský 
státní  kontrolní  orgán  dospěl  k závěru,  že  jednou  z příčin  neúspěšného  zavedení  IT 
systému bylo, že agentura „neměla dostatek vnitřních technických zdrojů na to, aby byla 
inteligentním zákazníkem [dodavatele] EDS.“ [131: 8] 

129Jelikož celkové výdaje britského rozpočtu v roce 2010 měly dosáhnout 697 miliard liber [84: 4], jednalo 
se o 2,3 % rozpočtových výdajů.

130Studie zkoumala Velkou Británii, USA, Japonsko, Austrálii, Kanadu, Nový Zéland a Nizozemsko. 
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Projektem, který musel být zrušen kvůli technickým obtížím a nevhodnému modelu 
financování,  bylo zavedení karty pro výplatu sociálních dávek (Benefits Payment Card). 
O zavedení  se  Velká  Británie  pokusila  v letech  1996-2000  s cílem  zamezit  podvodům 
s dávkami. Projekt financovaný částečně ze soukromých zdrojů musel být zrušen, neboť se 
nepodařilo jej realizovat zpočátku po technické stránce, později tak, aby nebyl průběžně 
prodělečný. Celková ztráta pro veřejný sektor činila přibližně 1 miliardu liber. [134: 1]131 
Příkladem projektu, který neselhal z technických a organizačních, ale z politických důvodů, 
je shora uvedený pokus o zavedení občanských průkazů. Na něj bylo až do jeho zrušení 
v roce 2011 vynaloženo 257 miliónů liber. [44:]

K určitému  obratu  v hospodaření  s veřejnými  prostředky  vynakládanými  na 
informační  technologie  došlo  po  změně  vlády  v roce  2010.  Ta  pozastavila  a revidovala 
všechny  významné IT  zakázky,  omezila  výdaje  za  poradenské  služby  a stanovila  přísné 
požadavky na nové projekty. [46: 14] Soulad veškerých projektů v hodnotě přes 5 miliónů 
liber s aktuální strategií vlády musí schválit politicky odpovědný ministr – vedoucí Úřadu 
vlády. Při posuzování investic do informačních technologií hrají  významnou úlohu nově 
získaní odborníci ze soukromého sektoru (viz shora). Tato opatření spolu začínají podle 
britského kontrolního úřadu přinášet první úspory. [135: 10] Úspory se očekávají i od dvou 
následujících opatření. 

 6.4.4. Sdílené služby a jednotný nákup IT služeb

Myšlenka  sdílení  služeb  pro  orgány  veřejné  správy,  která  se  objevila  poprvé  ve 
strategii z roku 2005 (viz shora), se začala naplňovat až v rámci hledání úspor při výkonu 
veřejné správy po roce 2010. Na základě plánu z roku 2011 [18:] začaly největší resorty jako 
ministerstvo dopravy nebo ministerstvo práce a jejich podřízené orgány,  tedy například 
i správa  sociálního  zabezpečení,  spojovat  své  interní  obslužné  a administrativní  funkce 
jako personalistika nebo mzdové účetnictví do středisek sdílených služeb. V roce 2013 byla 
spuštěna dvě první střediska a v následujícím roce už podporovala 140 000 zaměstnanců 
veřejné  správy.  Střediska,  kterých  má  výhledově  být  pět,  fungují  jako  soukromé  firmy 
s částečným podílem státu a jejich smyslem je zajišťovat činnosti, které nejsou vlastními 
agendami příslušných orgánů, a navzájem si přitom konkurovat. V současnosti ještě není 
možné  odhadnout,  zda  projekt  přinese  očekávané  úspory.  [136:]  Bez  existence 
informačních  technologií  a bez  jejich  nasazení  na  straně  veřejné  správy  by  tento  typ 
outsourcingu jejích činností nebyl možný, a její vývoj tímto směrem lze tedy považovat za 
příklad e-governmentu v praxi. 

Od roku 2012 mohou orgány veřejné správy nakupovat dálkově poskytované služby 
informačních  technologií  zjednodušeným  způsobem  na  jednom  místě.  Toto  místo 
provozuje v rámci projektu G-Cloud pod názvem Digital Marketplace (dříve CloudStore) 
Úřad vlády. Služba je určena primárně jako pomoc při pořizování aplikací a služeb malým 
a středním úřadům. Dodavatelé služeb, kteří s Úřadem vlády uzavřeli rámcovou smlouvu, 
za  pevně  danou  zveřejněnou  cenu  nabízejí  své  předem  definované  a standardizované 
služby orgánům veřejné správy. Ty tak nemusejí složitě zadávat veřejné zakázky a mohou 
pružně  nasazovat  moderní  informační  technologie  podle  svých  aktuálních  potřeb.  Za 
technologie, které používají na dálku, platí jako za službu podle objemu, který spotřebují, 
a nestávají  se  jejími  vlastníky.132 Služby  jsou  rozděleny  podle  typu  na  poskytování 
základního hardwaru, na kterém uživatel spouští libovolný software (infrastruktura jako 

131Pro srovnání s Českou republikou je možné uvést projekt sKarty, který byl zrušen v roce 2013 ve fázi 
vydávání  karet,  nikoli  však  z  technických  důvodů,  ale  kvůli  politickému  odporu  vůči  kartě,  jež  byla 
zavedena z účelem identifikace příjemců sociálních dávek a k jejich vyplácení. [ 289:]

132Tento model poskytování služeb informačních technologií se nazývá cloud computing. 
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služba (IaaS)),  poskytování platforem, na kterých uživatel může provozovat svůj vlastní 
software,  který  si  vytvořil  nebo  nakoupil  (platforma  jako  služba  (PaaS))  a poskytování 
softwarových aplikací uživateli (software jako služba (SaaS)). Smyslem G-Cloudu je omezit 
drahé  nákupy  řešení  vytvářených  na  zakázku  a podpořit  využívání  levných  a vzájemně 
kompatibilních řešení. Tato řešení nebo jejich dodavatele je pak možné v případě potřeby 
flexibilně vyměnit. [123: 9] Přibližně 80 % subjektů nabízejících služby na G-Cloudu jsou 
malé a střední podniky. Jejich podíl na celkovém objemu prodaných služeb se pohybuje 
kolem 50 %. Hodnota dosud prodaných služeb přesahuje 0,5 miliardy liber a 76 % z nich 
koupily ústřední orgány státní  správy. [268:] Rok po spuštění služby zde nabízelo přes 
1200 poskytovatelů více než 13 000 služeb [271:] a snížení nákladů na takto provozované 
služby informačních a komunikačních technologií se odhaduje na 20-50 %. [123: 5]

 6.5. Otevřená data, transparentnost a demokratizace

Jak  už  bylo  uvedeno  shora,  ve  strategických  dokumentech  k britskému  e-
governmentu i v praxi vždy převažoval důraz na poskytování elektronických služeb, a nikoli 
na využití  technologií  k usnadnění účasti  na demokratickém procesu.  Skutečnost,  že se 
jednalo  o úmysl  sevřeného  okruhu tvůrců  politiky,  potvrzuje  několik  autorů.  [92: 201] 
Pokud se však ve Velké Británii nikdy vážně neuvažovalo o elektronických volbách nebo 
povinném  vystavování  návrhů  politik  k připomínkování  na  internetu,  je  země  jedním 
z průkopníků ve zveřejňování dat veřejného sektoru. 

Informace o veřejném sektoru a jeho činnosti byly v Británii k dispozici na internetu 
jako v jedné z prvních zemí na světě (viz shora) a i v současnosti jde země příkladem při 
zveřejňování dat veřejného sektoru. Jelikož se jedná o velké objemy dat, nestačí k dosažení 
transparentnosti  výkonu  veřejné  správy  pouze  jejich  zveřejnění,  neboť  data  v takovém 
případě  nemusejí  být  prohledavatelná  a strojově  zpracovatelná.  Pokud  má  tedy  být 
zveřejňování  dat  efektivním  nástrojem  ke  kontrole  veřejné  správy,  je  třeba,  aby 
zveřejňovaná data byla zdarma, strukturovaná a zpřístupněná ve formátu, který umožní 
jejich  další  zpracování,  a aby byla  k dispozici  v celých souborech.133 Pro  takto  upravená 
zveřejňovaná data se užívá název otevřená data.

Otevřená  data  jsou  přínosná  i pro  veřejnou  správu  samotnou.  Mohou  přispět 
k úspoře  prostředků,  neboť  veřejná  správa  získá  lepší  přehled  o tom,  jaká  data 
shromažďuje, a může pak lépe plánovat své informační systémy, díky zveřejňování dat se 
lépe  odhalují  případné  duplicity  a především  jsou  přehledná  a ucelená  data  vhodným 
zdrojem pro analýzy a následná kvalifikovaná rozhodnutí. Pro soukromý sektor přinášejí 
otevřená  data  kromě  uvedeného  zefektivnění  kontroly  veřejné  správy  možnost  tvorby 
inovativních  softwarových  aplikací,  využití  pro  výzkumnou  činnost  a také  zpřístupnění 
občanům prostřednictvím tzv. datové žurnalistiky.134 

Automatické  zveřejňování  údajů  orgánů  veřejného  sektoru je  vyšším,  technologií 
umožněným  režimem  poskytování  informací,  než  zajišťuje  doposud  platná  legislativa 
o svobodném přístupu k informacím. K posunu směrem k této vyšší úrovni napomohl ve 
Velké  Británii  skandál  s poslaneckými  náhradami  z roku  2009.135 Veškeré  aktuálně 

133Toto znamená, že nejde o zpřístupnění konkrétního údaje (například zápisu v obchodním rejstříku) jako 
výsledku vyhledávání,  ale o možnost stažení celého datového souboru, který je při  vyhledávání  údaje 
použit.  Takto  přístupná  data  potom  umožňují  automatizované  vyhledávání  vztahů  (například  mezi 
jednotlivými subjekty v rejstříku zapsanými), které by jinak nebylo možné. 

134Tento přehled přínosů otevřených dat je převzat z materiálu Oddělení boje s korupcí Úřadu vlády ČR 
[193: 11].

135Na základě vleklého soudního sporu měly být tisku britským Parlamentem vydány informace o veškerých 
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zveřejňované datové soubory, kterých je přibližně 20000,136 jsou spolu s přehledem státem 
vytvářených,  ale  nezveřejňovaných  datových  souborů  v současnosti  umístěny  na  jedné 
webové stránce137.  Ve strukturované podobě tak na jednom místě lze nalézt nejen údaje 
o platech vrcholných státních úředníků,  ale  i podrobný přehled  faktur  nad 25 000 liber 
proplácených orgány veřejné moci či veškeré nově uzavírané smlouvy ústředních orgánů 
od roku 2011. 

Po několika letech zkušeností se zveřejňováním všechny výdajů veřejné správy nad 
25 000 liber vláda na začátku roku 2015 zrušila Kontrolní komisi (AC), orgán dohledu nad 
hospodařením  místních  samospráv,  s tím,  že  ústřední  kontrolu  nahradí  dobrovolní 
auditoři z neziskového sektoru. [46: 11] Jaký dopad to bude mít na kontrolu hospodaření 
samosprávy, zatím nelze posoudit. 

Informace  veřejného  sektoru,  u nichž  se  nabízí  komerční  využití,  však  v Británii 
v mnoha případech nejsou přístupné zdarma. Například jednotná databáze adres (National 
Address Gazetteer) si na sebe musí vydělávat prodejem svých dat. [79:] K prodeji je také 
volební  registr  s údaji  všech  voličů,  kteří  se  zaregistrovali  k volbám  a nezažádali  o své 
nezařazení do registru. Verzi se všemi údaji  si  mohou zakoupit pouze firmy prověřující 
úvěrovou  historii  fyzických  osob.  [261:]  Zpoplatněné  je  i nahlížení  do  katastru 
nemovitostí.138 

 6.6. Shrnutí

Z uvedeného náčrtu vývoje zavádění informačních technologií v ústředních orgánech 
státní správy ve Velké Británii vyplývá, že 

– Velká  Británie  byla  a v mnoha  ohledech  zůstává  průkopníkem  e-governmentu 
a dosáhla  toho  díky  politické  vůli  svých  vrcholných  představitelů  a mohutným 
investicím;

– řada  ambiciózních  cílů  z vládních  strategií  nikdy  nebyla  naplněna  a prosazení 
některých strategických záměrů pravidelně sahá za rámec (volebního) období, pro 
které se strategie tvoří;

– navzdory  vytrvalé  politické  podpoře  e-governmentu  ze  strany  střídajících  se 
vrcholných představitelů se pomocí informačních technologií veřejná správa ve své 
struktuře a fungování mění pouze okrajově;

– institucionální struktura e-governmentu prochází neustálými proměnami;
– při pořizování informačních technologií došlo k řadě chyb a informační technologie 

dlouhodobě představují oblast nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky;
– k nákladnosti přispívá pomalé nahrazování historických systémů; 
– změna  situace  zaváděním  větší  konkurence  mezi  dodavateli  a sjednocováním 

poptávky potrvá řadu let;
– nyní  zaváděné  společné  platformy  www.gov.uk  a Gov.uk  Verify  mohou  pomoci 

k většímu využívání služeb e-governmentu obyvatelstvem, pokud se na ně podaří 

náhradách  výdajů  poslanců  v  posledních  letech.  Dolní  sněmovna  oznámila,  že  přehled  zveřejní  bez 
některých „citlivých“ informací. Došlo však k úniku a zveřejnění úplného přehledu, který ukázal na velký  
rozsah  hrubého  zneužívání  systému poslaneckých  náhrad  k  osobnímu  obohacení  mnoha  poslanců,  a 
vládních i  opozičních  představitelů.  Řada poslanců v  důsledku skandálu  rezignovala  a  8  z  nich  bylo 
potrestáno odnětím svobody. [290:]

136K 7. 4. 2015 bylo evidováno 20275 zveřejňovaných datových souborů a 4098 nezveřejňovaných. Údaje z 
http://data.gov.uk/data/search. 

137Viz http://data.gov.uk/. 
138Viz https://www.gov.uk/search-property-information-land-registry. 
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převést všechny orgány veřejné správy a jejich služby. 

 7. E-government v Estonsku

Nynější  Estonská  republika  vznikla  v roce  1991  obnovením  své  předválečné 
nezávislosti  po  46  letech,  kdy  byla  součástí  Sovětského  svazu.  Leží  v severovýchodní 
Evropě na území o rozloze přibližně dvou třetin území České republiky, má však pouze 1,3 
miliónu obyvatel.  Její hrubý domácí produkt na obyvatele přepočtený podle parit kupní 
síly  se  v roce  2013  pohyboval  cca  12  procent  pod  úrovní  České  republiky  a na  dvou 
třetinách úrovně Velké  Británie.139 Před vstupem do Evropské unie  v roce  2004 prošlo 
Estonsko obdobím relativně častého střídání  vlád během volebního období a související 
politické nestability, od roku 2005 do současnosti naopak vede vládní koalice stejná strana 
a na postu premiéra došlo ke změně až po devíti letech.

 7.1.Historický vývoj a politická vůle

Ve snaze o nejen symbolické, ale i faktické přerušení historického vývoje vybudovalo 
Estonsko  v 90.  letech  novou  veřejnou  správu,  ve  které  došlo  k zásadním  personálním 
obměnám,  v jejichž  důsledku  se  do  čela  mnoha  úřadů  dostali  relativně  mladí  lidé. 
Vzhledem k tomu,  že  jejich  zkušenost  a předchozí  provázanost  s veřejnou správou byla 
minimální,  nebyli ve svém konání vedeni loajalitou k již vybudovanému či smyslem pro 
kontinuitu  a stavěli  se  proto  kladně  k novým  technickým  řešením,  která  umožňovala 
zásadní  změnu  dosavadních  postupů  a nesla  s sebou  příslib  dosažení  vyšší  efektivity 
výkonu veřejné moci. [173: 81]

K zavádění  informačních  a komunikačních  technologií  se  nestavěli  kladně  pouze 
vrcholní státní úředníci, ale především politici, a to napříč politickým spektrem. Aktivním 
příznivcem e-governmentu byl Mart Laar, který zastával funkci premiéra v letech 1992-
1994  (kdy  provedl  řadu  klíčových  hospodářských  reforem  jako  zavedení  rovné  daně, 
rozsáhlou  privatizaci  či  obnovení  samostatné  měny)  a 1999-2002.  Právě  za  jeho  vlád 
vznikly  první  strategické  dokumenty  v oblasti  e-governmentu.  Dalším  významným 
estonským  propagátorem  e-governmentu  je  Toomas  Hendrik  Ilves.  Ještě  z pozice 
velvyslance  v USA  spolu  s tehdejším  ministrem  školství  Jaakem  Aaviksooem  prosadil 
program Tygří skok (pojmenovaný po vzoru asijských zemí), jehož cílem bylo dosáhnout 
100%  počítačové  gramotnosti  žáků  a studentů  estonských  škol,  všechny  školy  vybavit 
počítači  a připojit  je k internetu.140 Spuštění projektu a svou záštitu  vyhlásil  v roce 1996 
prezident republiky Lennart Meri v projevu živě přenášeném ve veřejnoprávní televizi. Cílů 
projektu  bylo  dosaženo  již  v roce  2000.  [145: 94].  Ilves  se  později  stal  ministrem 
zahraničních  věcí  a od  roku  2006  je  estonským  prezidentem.  Z této  pozice  se  věnuje 
prosazování další elektronizace veřejné správy na vnitropolitické úrovni, v Evropské unii141 
i propagaci  Estonska  a jeho  úspěchů  v oblasti  e-governmentu  na  mezinárodní  úrovni. 
Navzdory svému původně humanitnímu vzdělání se velmi dobře orientuje v technických 
aspektech informačních a komunikačních technologií.142

139Viz srovnávací tabulku v kap. 12.2.
140V současnosti na tento program navazuje opatření, v jehož rámci se na základních školách vyučují základy  

programování a kybernetika. [11:]
141Ilves byl například v letech 2011-2012 předsedou Úkolové skupiny pro elektronické zdravotnictví (eHealth 

Task Force) sestavené Evropskou komisí ke zmapování možností elektronizace zdravotnictví v EU. [63:]
142Viz např. Ilvesovo vystoupení k tomuto tématu zde:  http://www.livestream.com/aspeninstitute/video?

58

http://www.livestream.com/aspeninstitute/video?clipId=pla_aeb2cae8-94e6-43b7-b692-d371a6ed9319
http://www.livestream.com/aspeninstitute/video?clipId=pla_aeb2cae8-94e6-43b7-b692-d371a6ed9319


Politická vůle k podpoře informačních a komunikačních technologií ve veřejné sféře 
se projevila také soustavnou finanční podporou jejich zavádění. V letech 1994-2004 bylo 
na tento účel každý rok vyhrazeno přibližně jedno procento státního rozpočtu [51: 32], což 
sice není mnoho ve srovnání s jinými zeměmi, které vydávají na totéž 2,5-4 % rozpočtu, ale 
Estonsko tehdy bylo relativně mnohem chudší než dnes143 a nakládání s těmito prostředky 
se pečlivě sledovalo. [99: 59]

 7.1.1. Vzdělanost elit

Podstatným faktorem pro rozvoj  e-governmentu v Estonsku bylo  kromě politické 
vůle  i technické  vzdělání  jeho  elit  a z něj  vyplývající  důvěra  v nové  technologie  a jejich 
nadšené přijímání. V době, kdy dnešní Estonsko bylo součástí Sovětského svazu, nesměly 
tamní  vzdělávací  instituce  příliš  široce nabízet  vzdělání  ve společenskovědních oborech 
a určitá část studentů, kteří by se jinak bývali věnovali těmto oborům, skončila u studia 
apolitických  technických  oborů  včetně  kybernetiky  a informatiky  (viz  [86:]).  Zatímco 
obdobná pracoviště  jinde  v Sovětském svazu  se  zaměřovala  na  matematiku  a techniku, 
hlavní  estonský  výzkumný  ústav  v této  oblasti,  Institut  kybernetiky,144 se  soustředil  na 
programování  počítačů.  [98: 5]  Tak  vznikla  široká  technokratická  elita,  která  se  díky 
obnovení  nezávislosti  země  a budování  nové  veřejné  správy  ocitla  u moci  a chápala 
důležitost techniky a technických řešení pro hospodářský růst. 

 7.2. Strategie

První  strategii  v oblasti  informační  společnosti,  která  se  ještě  netýkala  e-
governmentu jako takového, ale obecných přínosů zavádění informačních technologií pro 
společnost a odstranění problémů s budováním nezbytné infrastruktury, přijalo Estonsko 
pod názvem Estonský plán rozvoje informatiky již v roce 1994, tedy v době kdy Evropská 
unie  schválila  obdobnou  vizi  v podobě  Bangemannovy  zprávy  nebo  v USA  z iniciativy 
prezidenta Al Gora byla zřízena Úkolová skupina pro informační infrastrukturu (IITF), jež 
na počátku své činnosti připravovala obdobné strategie pro budování infrastruktury145. Již 
v tomto  dokumentu  je  nastíněna  legislativa,  která  později  byla  základem  rozvoje  e-
governmentu – zákon o databázích a zákon o ochraně osobních údajů. [86: 132]

Strategický dokument Principy estonské informační  politiky  přijatý  parlamentem 
v roce  1998  již  obsahuje  deklaraci  konkrétnějších  úmyslů  v oblasti  e-governmentu. 
Celkovým cílem kroků vlády v oblasti  informační politiky se stává mj. „utvářet...  takový 
stát, který bude sloužit občanům, podporovat jejich účast...“ [161: bod 8], prostředkem pak 
kromě vytvoření tržního prostředí v oblasti poskytování služeb a zajišťování infrastruktury 
také „modernizace legislativy v souladu s potřebami informační společnosti“ [161: bod 13]. 
Jedním  z vyhlášených  principů  je  i povinnost  veřejných  organizací  bez  odkladu  šířit 
informace o své  činnosti  a poskytovat tyto informace aktivně,  systematicky a ve snadno 

clipId=pla_aeb2cae8-94e6-43b7-b692-d371a6ed9319. 
143Jeho HDP se podle zdroje uvedeného v pozn. pod čarou 139 v roce 1995 na méně než polovině úrovně 

České republiky a méně než třetině úrovně Velké Británie. 
144Institut kybernetiky byl založen v roce 1960 a v roce 1989 měl přes 600 zaměstnanců. Jelikož se nikdy  

nepodílel přímo na vojenském výzkumu ani na spolupráci s průmyslem, nebyla jeho činnost utajovaná a 
mohl rozvíjet mezinárodní styky i s pracovišti mimo sovětský blok. Tato síť kontaktů později napomohla 
nejen při budování estonského telekomunikačního odvětví, ale také při pokládání základů e-governmentu.  
[86: 70]

145Např. [94:] vydaná 21. 9. 1993.
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srozumitelné podobě. Principy také počítají s vytvořením Digitálního informačního fóra, 
kde  se  budou  moci  všichni  zainteresovaní  občané  zapojit  se  do  debaty  o utváření 
informační společnosti. V dokumentu se též výslovně počítá s „programy rozvoje veřejné 
správy... podle požadavků informační společnosti“ [161: bod 30.1]. Navazující akční plán se 
má  zabývat  utvářením  interakcí  mezi  státem  a občanem  v informační  společnosti.  Pro 
naplnění principů je podstatné, že počítají s tím, že na ně naváže akční plán, ve kterém 
všechny úřady budou každoročně předkládat vládě konkrétní návrhy programů, kterými 
hodlají  stanovené  cíle  a zásady  naplňovat,  spolu  s harmonogramy,  zdroji  financování 
a odpovědností  za  jejich  naplnění.  [161: bod  2]  Vláda  tyto  plány  v následujících  letech 
pravidelně projednávala a sledovala jejich plnění.146

Tato  základní  strategie  byla  aktualizována  rozhodnutím  vlády  o prioritách 
informační politiky v roce 2002 a nahrazena Principy estonské informační politiky 2004-
2006  [55:],  které  kromě  obecných  cílů  typu  zvyšování  efektivity  veřejného  sektoru 
nasazováním  informačních  a komunikačních  technologií  také  obsahovaly  konkrétní  cíl 
vyvinout IT řešení podporující „e-demokracii“. První volby, ve kterých bylo možné hlasovat 
přes internet, se v Estonsku (i na světě) konaly v roce 2005. Strategie též odkazovala na cíle 
evropských programů eEurope a eEurope+.

V roce 2006 došlo ke změně časového rámce, pro který byla stanovována aktuální 
strategie, a jeho sladění s rozpočtem EU, tedy víceletým finančním rámcem Evropské unie, 
když byla přijata Strategie estonské informační společnosti 2013147 [54:]. Tento dokument 
už  kromě deklarace obecných vizí  obsahuje  výčet  programů a opatření  spolu s určením 
úřadů  odpovědných  za  jejich  naplňování.  Rovněž  přesně  popisuje  mechanismus 
implementace, kde jednotlivé orgány předkládají každoročně koordinujícímu ministerstvu 
hospodářství přehled kroků, které hodlají podniknout v nadcházejícím roce, ministerstvo 
hospodářství  promítne  související  finanční  požadavky  do  návrhu  státního  rozpočtu 
(a čerpání  prostředků  ze  strukturálních  fondů  EU)  a předloží  takto  sestavený 
implementační plán vládě ke schválení. Technická kompatibilita jednotlivých projektů je 
zaručena  tím,  že  jsou  povinně  realizovány  v souladu  s principy  Estonského  rámce  pro 
architekturu  a interoperabilitu  informačních  technologií.  Aktuálnost  cílů  strategie 
průběžně  prověřují  sektorové  odborné  skupiny  složené  ze  zástupců  ministerstev, 
občanského sektoru a akademické sféry. [54: 21]

Aktuálním estonským strategickým dokumentem, který se zabývá e-governmentem, 
je  Digitální  agenda 2020 pro Estonsko,  vydaná roku 2014.  V něm Estonsko mimo jiné 
naznačuje  cíle,  které  bude  prosazovat  v oblasti  zavádění  ICT  v EU  během  svého 
předsednictví  v Radě EU v roce  2018.  Pro veřejnou správu počítá  s reformou veřejných 
elektronických  služeb  a podpůrných  ICT  řešení,  přičemž  má  být  zaveden  „princip 
,nulového počtu historických systémů’, tedy toho, že veřejný sektor by neměl mít žádná 
důležitá ICT řešení starší 13 let“ [116: 3], a dále se zvýšením schopnosti veřejného sektoru 
využívat pokročilá řešení pro analýzu dat. Strategie také stanoví cíl otevřít stávající státní 
systém elektronického prokazování a ověřování totožnosti cizincům148 a zřídit tzv. datová 
velvyslanectví,  tedy  zálohovat  veškerá  data  a informační  systémy  v zahraničí149.  Využití 
informačních  a komunikačních  technologií  k posledně  uvedeným  dvěma  účelům  je  na 
celosvětové úrovni ojedinělé a Estonsko svými plány i praktickými kroky ukazuje, že v této 
oblasti  zůstává  na  světové  špičce.  Strategie  také  podrobněji  popisuje  koordinační 
mechanismus implementace každoročních akčních plánů a přesouvá hlavní odpovědnost 
na premiéra. 

146Akční plán byl v aktualizované verzi schválen vládou v letech 1998, 1999 a 2001.
147Víceletý finanční rámec Evropské unie platil pro léta 2007-2013 a nyní pro léta 2014-2020. 
148Více o již spuštěném projektu „virtuálního pobytu“ v kap.  7.5.1.1. 
149Tento  cíl  je  vzhledem  k  aktuální  geopolitické  situaci,  kdy  se  zvýšila  pravděpodobnost  vojenského 

napadení pobaltských států ze strany Ruska, nanejvýš aktuální. 
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Přestože  Estonsko  přijímá  strategické  dokumenty  související  se  zaváděním 
informačních  a komunikačních  technologií  ve  společnosti  obecně  a ve  veřejné  správě 
konkrétně  od  doby,  kdy  se  takovéto  strategie  ve  světě  vůbec  objevily,  aktuální  vývoj 
estonského  e-governmentu  alespoň  do  doby  vstupu  do  Evropské  unie  určovaly  spíše 
iniciativy  jednotlivých  orgánů  veřejné  správy,  které  byly  do  příslušných  strategií 
zahrnovány ex-post. „Vztah mezi strategiemi a aktuálním vývojem tak lze popsat spíše jako 
„strategie  dané vývojem“ než  jako „vývoj  na  základě strategií“.  [97: 11]  Tuto  myšlenku 
potvrzuje  i další  analýza  vývoje  estonského  e-governmentu:  „Úspěchy  estonského  e-
governmentu  nevyplývají  z implementace  nějaké  velkolepé  strategie...  Postupné  změny 
umožnil vývoj v soukromém sektoru a jsou výsledkem úzce zaměřených státních iniciativ, 
které dosáhly různé míry úspěšnosti.“ [98: 16]

Spoléhání  na  individuální  iniciativu  jednotlivých  orgánů  veřejné  správy  vedlo 
k nerovnoměrnému rozvoji služeb, tedy situaci, kdy rezorty, jež vyvíjejí rozsáhlé aktivity 
v této  oblasti,  jsou  schopné  nabídnout  občanům  a podnikům  celou  škálu  služeb 
v elektronické  podobě,  zatímco  jinde  zůstává  řada  základních  služeb  k dispozici  pouze 
offline. Pokud se na poskytování dané služby podílí více úřadů, může být její elektronická 
podoba formálně nabízena, ale v podobě, která je pro uživatele příliš matoucí na to, aby se 
služba  skutečně  elektronicky  používala.  [98: 11]  Resortní  přístup  částečně150 omezuje 
schopnost  Estonska  nabízet  efektivní  služby  e-governmentu  jdoucí  napříč  různými 
úrovněmi veřejné správy a oblastmi její působnosti. [143: 265]

Obdobně  by bylo možné popsat  i vývoj  v České republice,  ovšem s tím zásadním 
rozdílem,  že  estonské  veřejné  orgány  měly  od  počátku  nového  tisíciletí  k dispozici 
infrastrukturu pro elektronické prokazování a ověřování totožnosti a systém pro vzájemné 
bezpečné propojení vlastních informačních systémů a sdílení informací mezi sebou.151

 7.3. Institucionální struktura

Politickou odpovědnost za vytváření státní informační politiky, pod kterou ze své 
podstaty  spadá e-government,  má v Estonsku ministerstvo  hospodářství  a spojů.  V jeho 
rámci funguje Odbor pro státní informační systémy (RISO)152,  jenž má kromě vytváření 
státní politiky na starosti  koordinaci vývoje státní informatiky mezi jednotlivými úřady,  
tvorbu legislativy, audity informačních technologií na jednotlivých úřadech, standardizaci 
a pořizování  informačních  technologií.  RISO  byl  vytvořen  jako  koordinační  orgán  při 
úřadu vlády již v v roce 1993153 jako náhrada za Radu pro informatiku vytvořenou během 
procesu  osamostatňování  Estonska  v roce  1990,  která  neplnila  svůj  cíl,  aby  jednotlivé 
resorty nebudovaly své informační systémy izolovaně.  [86: 84] Postupně přišel  s řadou 
aktivit  jako  vybudování  jednotného  portálu  (1998)  nebo,  po  úspěchu  s elektronickým 
podáním daňového přiznání v roce 2000, s cílem zajistit, aby všechny veřejné služby byly 
k dispozici v elektronické podobě do roku 2004. Tento cíl se nepodařilo dosáhnout, jelikož 
nebyl schopen všechny orgány donutit, aby takové služby vytvořily. [ibid.: 232]

Vedle  tohoto  odboru  byla  na  ministerstvu  nově  vytvořena  pozice  náměstka 
generálního tajemníka, jehož úkolem je plánování a koordinace rozvoje a digitálních služeb 
napříč  orgány  veřejné  moci,  vývoj  společného  rámce  pro  tyto  služby  a finanční  řízení 
státních  projektů  v oblasti  informačních  a komunikačních  technologií.  Nejvýznamnější 
pravomocí, kterou náměstek vůči resortům má, je rozhodování o projektech, které budou 
podpořeny  ze  strukturálních  fondů  EU.  Velká  ministerstva,  která  mají  na  pořizování 

150Nikoli však zcela, jak uvidíme na následujících příkladech.
151Systémy e-ID a X-tee jsou podrobněji popsány v kap. 7.5.1.1 a 7.5.1.2.
152Viz http://riso.ee/en. 
153Dlouholetým prvním ředitelem RISO se stal pracovník Institutu kybernetiky Arvo Ott. [86: 84]
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systémů vlastní rozpočet, s ním tak spolupracují de facto pouze dobrovolně. K úspěchům 
estonského e-governmentu tedy ani tak nenapomáhá struktura řízení s jasně nastavenými 
pravomocemi, ale vysoká úroveň podpory e-governmentu ze strany jednotlivých resortů, 
dále obecně silná kolegialita při rozhodování v ústředních orgánech státní správy a také 
malá velikost země a její veřejné správy, ve které mohou efektivně fungovat sítě založené 
na neformálních a meziosobních vztazích. [146: 211-2]

Koordinační  úlohu plní  také Úřad pro informační  systém (RIA)154,  jehož cílem je 
především  provoz  systémů,  jež  lze  považovat  za  součást  ústřední  infrastruktury  e-
governmentu, jako je například infrastruktura veřejného klíče,  prostředí  pro bezpečnou 
výměnu dat  mezi  státními informačními  systémy po internetu X-tee,  katalog veřejných 
informačních  systémů  RIHA155 nebo  informační  systém  pro  výměnu  dokumentů  mezi 
systémy jednotlivých úřadů DEC. Nejdůležitější registry156 vyvíjí a spravuje Středisko pro 
registry  a informační  systémy  (RIK)157,  které  je  podřízenou  agenturou  ministerstva 
spravedlnosti.  Jako poradní orgán vlády působila od roku 1996 do roku 2012 Estonská 
rada  pro  informatiku  složená  z odborníků  jednotlivých  úřadů  a zástupců  soukromého 
sektoru. Tento stabilně fungující orgán byl v roce 2012 přetvořen na Radu pro informační 
společnost a v roce 2014 na Radu e-Estonska vedenou premiérem a složenou z pouhých tří 
ministrů a pěti odborníků a zástupců soukromého sektoru. Úkolem rady je sledovat tvorbu 
a implementaci národních digitálních strategií. 

Tato organizační struktura e-governmentu je výsledkem postupných změn, nicméně 
problematika e-governmentu zůstává v gesci téhož resortu již od konce 90. let.

 7.4. Legislativa

Legislativní  základy  e-governmentu  nebyly  až  na  výjimku  zákona  o ochraně 
osobních údajů (1996) a zákona o databázích (1997) v Estonsku položeny výrazně dříve než 
v jiných zemích střední a východní Evropy. Řada z dále uvedených zákonů však reagovala 
na  aktuální  poptávku  po  legislativní  úpravě  a nepředcházela  tak  reálný  vývoj  [98: 8], 
z čehož lze vyvozovat, že její dopad pro další rozvoj e-governmentu byl větší než tam, kde 
legislativa vznikala bez reálné poptávky soukromého či veřejného sektoru, jako tomu bylo 
například v případě českého zákona o elektronickém podpisu. 

Estonsko  nemá  žádný  rámcový  zákon  o e-governmentu.  Jednotlivé  aspekty  e-
governmentu jsou upraveny v řadě zákonů, jejichž působnost se někdy e-governmentu týká 
pouze okrajově.  Uvádíme zde proto  pouze několik  zákonů,  bez  nichž  by bývalo  nebylo 
dosaženo současného stavu.

Zákon o databázích z roku 1997 [242:] stanoví povinnost všech správců veřejných 
informačních  systémů  registrovat  své  systémy  a udržovat  metadata  o těchto  systémech 
aktuální.  Tyto  informace  jsou  registrovány  v katalogu  státního  informačního  systému 
RIHA. Zákon také stanoví  povinnost požadovat po fyzických osobách informace „pouze 
jednou“, což znamená, že orgán veřejné moci nesmí po fyzické osobě požadovat informaci,  
kterou již poskytla jinému orgánu veřejné moci.158 

Nejvýznamnějším  zákonem  pro  rozvoj  e-governmentu  byl  zákon  o veřejných 
informacích [243:], který vstoupil v platnost v roce 2001. Kdokoli si podle něj může veřejné 

154Viz https://www.ria.ee/en/. 
155Viz https://riha.eesti.ee/riha/main. 
156Jedná se zejména o registry související s resortem spravedlnosti jako obchodní rejstřík, trestní rejstřík či 

rejstřík  osob  ve  výkonu  trestu  a  dále  informační  systém  soudů,  systém  elektronických  spisů  nebo 
elektronickou sbírku legislativy. 

157Viz http://www.rik.ee/en. 
158Politický závazek uvést tuto zásadu do praxe vedl k rozvoji národní infrastruktury pro výměnu informací 

mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy. [146: 204] Viz kap. 7.5.1.2.
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informace vyžádat a jejich držitel  je povinen mu je poskytnout do pěti  pracovních dnů. 
K žádostem podaným e-mailem se přistupuje jako k úředním žádostem. Cílem zákona bylo 
také zajistit veřejnosti přístup k veškerým veřejným informacím159 přes veřejnou datovou 
komunikační síť, tedy internet. K naplnění tohoto požadavku musela být realizována řada 
celostátních IT programů a projektů. [141: 10] Současně s tímto zákonem byl přijat zákon 
o registru obyvatel, který každému zaručil přístup k údajům o něm v registru vedených po 
internetu. [249: § 67, odst. 2]

Zákon o digitálním podpisu [244:] byl  přijat  v roce 2000. Zrovnoprávnil  digitální 
a rukou psaný podpis a stanovil povinnost veřejných institucí přijímat digitálně podepsané 
dokumenty. Umožnil pozdější vytvoření státní infrastruktury pro elektronické prokazování 
a ověřování  totožnosti,  které  do  té  doby  i pro  účely  komunikace  se  státními  úřady 
probíhalo  prostřednictvím  soukromých  systémů  bank  původně  vyvinutých  pro 
přihlašování k internetovému bankovnictví. Zákon o dokladech totožnosti z roku 1999 již 
počítá  s tím,  že  všechny  občanské  průkazy  budou  obsahovat  certifikát  umožňující 
elektronické prokázání totožnosti a vytvoření elektronického podpisu. [246: § 19]

Možnost volit po internetu v místních i parlamentních volbách byla upravena sérií 
zákonů v letech 2002 a 2003. Mezi ně patří  zákon o volbách do místních zastupitelstev 
[247:], zákon o referendu [248:], zákon o parlamentních volbách [250:] a zákon o volbách 
do Evropského parlamentu [245:].

Úprava základů e-governmentu je v estonském právu celkově minimální [98: 8], ale 
je  zřejmé,  že  i uvedený  minimální  rámec  stačil  k rozvoji  elektronických  služeb  veřejné 
správy na světové úrovni.

 7.5. Služby e-governmentu

 7.5.1. Infrastruktura e-governmentu

 7.5.1.1. Prostředky elektronické identifikace

Kromě  shora  uvedeného  faktoru  vzdělanosti  elit  v oblasti  informatiky  přispěl 
k rozvoji  e-governmentu  v Estonsku  do  velké  míry  soukromý  sektor.  Hybateli  rozvoje 
softwarového odvětví byly v Estonsku po získání nezávislosti  banky. První off-line verze 
elektronického bankovnictví byla zprovozněna již v roce 1993 a zatímco první internetové 
bankovnictví bylo ve světě spuštěno v roce 1995 a na konci roku 1996 jej nabízelo přibližně 
20  bank,  tři  z nich  byly  z Estonska.160 [97: 17]  V roce  2000  používalo  v Estonsku 
internetové  bankovnictví  57 %  uživatelů  internetu  a přístup  k němu  byl  třetím161 
nejčastějším důvodem k užívání internetu. [98: 9] 

Banky daly k dispozici  svůj systém ověřování totožnosti používaný v internetovém 
bankovnictví  orgánům  veřejné  moci,  které  jej  opravdu  začaly  používat  při  komunikaci 
s občany, a v Estonsku proto bylo možné již v roce 2000 prokázat při podání daňového 
přiznání elektronickou cestou totožnost stejným prostředkem (vydaným bankou) jako při 
přihlášení  k internetovému  bankovnictví.162 Právě  pod  tlakem  bank  byla  upravena 
problematika  elektronického  podpisu.  Banky  z tohoto  uspořádání  profitovaly  jako 

159Veřejné informace jsou definovány jako jakékoli  informace pořízené při  výkonu veřejné správy, které 
nejsou předmětem utajení. [243: §2 a §3]

160Estonsko je v tomto ohledu též známé jako země, kde vznikly služby Skype a Kazaa. 
161Po komunikaci prostřednictvím elektronické pošty a prohlížení webových stránek.
162Zároveň bylo možné prokázat totožnost pomocí zvláštního jména a hesla vydaných daňovou správou, ale 

tato metoda se v praxi neujala. [86: 231]
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poskytovatelé identifikačních služeb – k přístupu k elektronickým službám státu bylo třeba 
stát se jejich klientem. Orgány veřejné moci toto řešení využívaly, neboť bylo efektivní,  
bezpečné, jednoduché a vyžadovalo vynaložení minimálních nákladů. [98: 10]

K postupné výměně rolí mezi bankami a státem došlo až po roce 2002, kdy začaly 
být vydávány občanské průkazy obsahující čip, na němž byl uložen certifikát umožňující 
prokázání  totožnosti  a vytvoření  elektronického  podpisu  použitelného  v soukromém 
i elektronickém styku. Pokud se občan při vydání průkazu obával o bezpečnost takového 
průkazu, bylo možné nechat certifikát zneplatnit.  Novým občanským průkazem bylo od 
počátku  zároveň  možné  prokázat  totožnost  při  vstupu  do  internetového  bankovnictví. 
Právě  možnost  dvojího použití  občanských průkazů,  tedy  pro transakce se  soukromým 
i veřejným  sektorem,  přispěla  k vytvoření  prostředí,  které  stimulovalo  jak  vznik 
kompatibilních veřejných služeb,  tak používání  širokými vrstvami populace.  [146: 205] 
Projekt  vešel  ve známost  jako e-ID.  Přestože se jednalo o bezpečnější  a sofistikovanější 
náhražku za dosavadní metodu, původní metoda přihlašování si ještě několik let podržela 
převahu. Banky poté přešly ke znevýhodnění původní metody oproti občanským průkazům 
v transakčních poplatcích, čímž napomohly rozšíření jejich využití. Ke službám státu se lze 
přihlásit za použití nástroje k ověření totožnosti vydaného bankou dodnes. 

Projekt e-ID byl zahájen v roce 1997 za pomoci firmy Cybernetica, zprivatizované 
části shora zmíněného Institutu kybernetiky, a první občanské průkazy s certifikátem byly 
vydány  na  začátku  roku  2002.  Během  prvního  roku  bylo  vydáno  150  000  nových 
občanských průkazů [190:], v roce 2005, kdy bylo možné průkaz poprvé využít k účasti ve 
volbách, již bylo vydáno přes 860 000 průkazů [52: 175] a v současnosti je v oběhu již 1 
240 042 aktivních průkazů163. Přibližně 40 % držitelů již někdy e-ID využilo k prokázání 
totožnosti  nebo  vytvoření  elektronického  podpisu.164 V průměru  je  pomocí  jednoho 
občanského  průkazu  vytvořeno  10  podpisů  ročně.165 Zavedení  elektronických  podpisů 
vytvářených  pomocí  občanských  průkazů  v interní  administrativě  přineslo  veřejným 
i soukromým institucím podstatné úspory.166

Občanské průkazy s certifikátem, představují základní kámen, na němž je vystavěna 
celá řada služeb estonského e-governmentu pro občany i pro podniky. Lze je použít mimo 
jiné k účasti ve volbách (viz dále), jako předplatní jízdenky v městské hromadné dopravě 
v největších estonských městech, místo lékařského předpisu k vyzvednutí léčiv v lékárně,167 
jako průkaz zdravotního pojištěnce či k nahlížení do různých státem vedených databází na 
záznamy,  které  se  týkají  držitele  průkazu,  a sledování  toho,  který  subjekt  měl  k těmto 
informacím přístup. Agend, které lze se státem či s obcí vyřídit po prokázání totožnosti 
elektronickým  občanským  průkazem,  je  pro  občany  přes  600  a pro  podniky  přibližně 
2400.  [44:]  Společně  se  soukromým  sektorem  bylo  v roce  2012  zapojeno  do  státního 
systému přes 600 různých informačních systémů.168 Všechny služby veřejného sektoru jsou 
od  roku  2003  setříděny  na  jednotném  portálu  eesti.ee,  který  navázal  na  první 
rozcestníkový portál estonské veřejné správy riik.ee spuštěný v roce 1998. [86: 230]

Každý držitel občanského průkazu také dostává úřední e-mailovou adresu, kterou 

163Aktuální údaj ze dne 23. 3. 2015 z http://www.id.ee/. 
164Viz https://www.ria.ee/facts-about-e-estonia/. 
165Viz statistiky na http://www.id.ee/. 
166Univerzita v Tartu vyčíslila tyto úspory na 11 500 eur měsíčně. [69: 92]
167Systém elektronických předpisů funguje  od roku 2010.  Lékař předepíše  pacientovi  lék pomocí  online 

formuláře. Pacient předloží ve kterékoli lékárně svůj občanský průkaz a je mu vydán lék. Z případného  
doplatku je  odečten případný nárok pacienta na dotaci,  který  systém zjistí  od připojeného národního 
fondu  zdravotního  pojištění.  K  systému  jsou  připojeny  všechny  nemocnice  a  lékárny  v  zemi  a  jeho 
prostřednictvím se v současnosti vydává 95 % receptů. V případě, že pacient potřebuje další dávku léčiv, 
může  lékaře  pouze  kontaktovat  na  dálku  a  jít  si  léky  rovnou  vyzvednout.  Viz  https://e-
estonia.com/component/e-prescription/. 

168Viz https://www.ria.ee/facts-about-e-estonia/. 
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může dobrovolně využívat jako místo pro doručování úřední korespondence a komunikaci 
se státem. Tuto možnost aktuálně využívá 118 000 fyzických osob a 16 000 firem.169 Adresa 
je pouze virtuální a uživatel tak musí zadat svou skutečnou e-mailovou adresu, na kterou 
bude jeho úřední korespondence přeposílána. Na tuto adresu si uživatel také může nechat 
zasílat  od  státu  různá  upozornění,  například  na  blížící  se  dobu  vypršení  platnosti 
řidičského průkazu. [262:] 

Prokázání totožnosti pomocí občanského průkazu po internetu vyžaduje zařízení na 
čtení  informací  uložených na čipu v průkazu,  tedy čtečku.  Čtečka  není  běžnou součástí 
osobních počítačů,  ani  jiných zařízení  užívaných k připojení  k internetu nebo k dálkové 
komunikaci a tento fakt zpočátku omezoval šíření elektronického prokazování totožnosti. 
Například  při  prvních  volbách,  kdy  průkaz  již  mělo  80 %  populace,  jej  k volbám  po 
internetu  využilo  pouhých  0,88 %  oprávněných  voličů.  [52: 180]  Od  roku  2007  si  lze 
nechat  certifikát  k prokázání  totožnosti  nahrát  do  mobilního  zařízení  (například  do 
mobilního telefonu), kde sice neslouží k prokázání totožnosti ve fyzickém styku, ale pouze 
v elektronickém  prostředí,  ovšem  odpadla  tím  překážka  v podobně  nutnosti  zakoupit 
jednoúčelové zařízení.  Tento  způsob identifikace  se  zpočátku šířil  pomalu  (v roce  2012 
mělo mobilní ID teprve 30 000 uživatelů), s rozšířením dotykových telefonů a dostupných 
služeb, jež v současnosti poskytuje přes 300 organizací soukromého i veřejného sektoru, 
však  zaznamenává  v současnosti  strmý  nárůst  a zhruba  3 %  přihlášení  k aplikacím 
veřejného  sektoru  probíhá  přes  mobilní  ID.  [82: 16]  Narozdíl  od  elektronického 
občanského průkazu je mobilní ID zpoplatněno.170

Od roku 2014 nabízí svou stávající infrastrukturu k ověřování totožnosti cizincům 
k získání (estonským) státem ověřené čistě elektronické totožnosti, tedy nikoli nároku na 
občanství či na pobyt, jíž bude možné využít při online transakcích se třetími stranami, 
které se budou na estonský systém spoléhat. Za poplatek171 ověří příslušný estonský úřad172 
totožnost cizího státního příslušníka a vydá mu prostředek k elektronickému ověření jeho 
totožnosti,  ať  už  v podobě  shora  uvedeného  průkazu  s čipem  (který  ovšem  nebude 
občanským průkazem) nebo certifikátu do mobilního zařízení. Tímto prostředkem bude 
cizinec  moci  prokazovat  totožnost  nejen  vůči  uvedeným  třetím stranám,  ale  také  vůči 
kterémukoli  orgánu  veřejné  správy  v Evropské  unii.  Ta  počítá  ve  svém  nařízení 
o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce s tím, 
že  členské  státy  budou  muset  navzájem  akceptovat  své  prostředky  k elektronické 
identifikaci. [251: čl. 6] Estonský stát tímto nesleduje svůj obchodní zájem, neboť poplatky 
jsou určeny na pokrytí nákladů, ale poskytuje službu i cizím státním příslušníkům, kteří 
s ním primárně nezamýšlejí mít nic společného. Slibuje si od toho nejen vlastní propagaci, 
propagaci  svých  technických  schopností,  ale  také  zvýšení  atraktivity  pro  investory 
(s příslušnou identitou lze založit v Estonsku na dálku firmu za několik minut) a vytvoření 
diaspory po celém světě, která bude mít zájem na zachování tohoto státu, což je vzhledem 
k aktuálním geopolitickým tlakům ze strany Ruska aktuální účel. [44:]

V souvislosti se zajištěním kontinuity vlastní existence pro případ války, katastrofy či 
sabotáže Estonsko v současnosti pracuje na projektu tzv. digitálních velvyslanectví, jehož 
cílem je  zálohovat  aktuální  verzi  dat  v informačních  systémech státu  a tyto  informační 
systémy samotné. Díky tomu by mělo být možné udržet fungování některých služeb po 
internetu i během takových událostí a zachovat data, která by při nich mohla být na území 
Estonska zničena, a po odeznění událostí rychleji obnovit fungování státu. Estonsko se tak 
také  připravuje  na  opakování  kybernetického  útoku  z roku  2007,  kdy  byly  zřejmě 

169Viz https://www.ria.ee/facts-about-e-estonia/. 
170Speciální  SIM karta, na kterou je certifikát nahrán, stojí  10 eur a její  užívání měsíčně 0,65-1,00 eur.  

[82: 18]
171Poplatek je pro rok 2015 stanoven na 50 eur. [6:]
172V současnosti pouze na území Estonska, v budoucnosti také na estonských velvyslanectvích. [6:]
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v důsledku útoku vedeného z Ruska173,  dočasně vyřazeny klíčové webové stránky v zemi, 
byl omezen provoz internetového bankovnictví a systém poskytování pomoci v nouzi byl 
před zhroucením. Data a systémy mají být zálohovány na servery umístěné na estonských 
velvyslanectvích  v bezpečných  zemích.  V současnosti  probíhá  testování  celého  systému. 
Žádný jiný stát se doposud nikdy o nic obdobného nepokusil. [95:]

 7.5.1.2. Prostředky výměny dat a komunikace

Základem  architektury  estonského  e-governmentu  je  technické  a organizační 
prostředí pro bezpečnou výměnu dat mezi jednotlivými informačními systémy po internetu 
nazývané  X-tee  (Cesta  X).  Prostředí  bylo  původně  vytvořeno  k výměně  dat  mezi 
databázemi veřejné správy a později rozšířeno tak, aby umožnilo výměnu elektronických 
dokumentů  v různých  formátech.  Prostředí  je  navrženo  tak,  aby  přes  něj  mohly 
komunikovat informační systémy postavené na různých platformách, a všechny databáze 
veřejné správy v Estonsku musejí  být  schopné komunikace jeho prostřednictvím.  X-tee 
bylo spuštěno v roce 2002 a v současnosti je k němu připojeno přes 170 různých databází 
veřejného  sektoru  i řada  databází  soukromého  sektoru  (např.  provozovatelů  síťových 
služeb  nebo bank).  V roce  2013  bylo  jeho  prostřednictvím učiněno  téměř  290 miliónů 
dotazů a někdy jej  použilo  již  více než 50 % občanů Estonska.  Za celou dobu existence 
nebylo  zaznamenáno  významné  narušení  bezpečnosti  prostředí  X-tee.174 [172:]  Pro 
uspořádání a elektronickou výměnu dat je také podstatný fakt, že Estonsko má jedinečný 
identifikátor  fyzických  osob  odvozený  z data  jejich  narození,  tedy  ekvivalent  českého 
rodného čísla. 

Prostřednictvím X-tee nekomunikují jenom databáze, ale i úřady samotné, které si 
tudy  přes  středisko  pro  výměnu  dokumentů  DEC  vyměňují  své  dokumenty  (dopisy, 
faktury,  rozhodnutí...),  přičemž  středisko  uchovává  dokumenty  pouze  krátkodobě 
a zpřístupní  je  adresátovi  ke  stažení  do jeho vlastního systému pro správu dokumentů 
pouze poté,  co  adresát  prokáže  svou totožnost.  Systém také  zpětně  potvrzuje  doručení 
odesílateli. 

Soukromé subjekty mají k této infrastruktuře (v kapacitně omezené verzi zdarma) 
přístup přes systém DigiDoc. Zde si mohou navzájem na své oficiální elektronické adresy 
(viz  shora)  zasílat  podepsané  dokumenty,  vyměňovat  si  faktury  a navzájem  spolu 
podepisovat  smlouvy.  Systém  DigiDoc  ovšem  používají  k vzájemnému  podepisování 
dokumentů i orgány veřejné správy. Jeho prostřednictvím například v roce 2013 podepsal 
tehdejší  estonský  předseda  vlády  Andrus  Ansip  s finským  předsedou  vlády  Jyrkim 
Katainenem  mezivládní  dohodu,  která  se  tak  stala  prvním  elektronicky  podepsaným 
platným a závazným mezinárodním dokumentem.175 [53:]

O pokročilosti  centrálních  řešení  architektury  estonského  e-governmentu  také 
svědčí to, že v rámci programu mezivládní spolupráce v oblasti e-governmentu176 se britské 
úřady zajímají  o možnosti  implementace prostředí  X-tee mezi  britskými systémy a také 

173Původce útoku nebyl nikdy s jistotou určen. Došlo k němu v době, kdy vrcholil spor mezi Estonskem a 
Ruskem  ohledně  přesunu  symbolů  sovětské  éry  a  vojenské  přítomnosti  v  estonském  hlavním  městě 
Talinnu. Viz [287:]

174V roce 2008 provedl Národní kontrolní úřad Estonska kontrolu ochrany osobních údajů v národních 
databázích a shledal nedostatky v dodržování standardů pro připojení k X-tee u jednotlivých databází a 
vytkl  úřadům nedostatečné sledování záznamů o nahlížení do osobních údajů. Úřady kontrolní závěry 
uznaly  a  přijaly  nápravná  opatření.  V  tomto  případě  tedy  nešlo  o  technickou  chybu  systému,  ale  o 
nedodržení standardů, které mohly vést k narušení bezpečnosti osobních údajů. [127:]

175Oba politici jsou od roku 2014 členy Evropské komise a od komisaře pro jednotný digitální trh Ansipa lze  
jistě očekávat politický tlak na podporu zavádění e-governmentu v celé EU.

176Spolupráce probíhá na základě memoranda o porozumění od roku 2013. Viz [112:].
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o katalogový systém státních informačních systémů RIHA a řešení portálu eesti.ee. [171:]

 7.5.2. Aplikace e-governmentu

 7.5.2.1. Volby a prostředky elektronické demokracie

Vzhledem  k vybudované  infrastruktuře  a rozšíření  prostředku  pro  prokázání 
totožnosti elektronickým způsobem (viz shora) mohlo Estonsko jako první země na světě 
uspořádat celostátní volby, ve kterých mohli voliči odevzdat svůj hlas po internetu. Poprvé 
tak učinilo v roce 2005 při volbách do místních zastupitelstev a dosáhlo 2% podílu hlasů 
odevzdaných po internetu mezi všemi odevzdanými hlasy. Kromě novosti celého postupu 
bylo jednou z příčin takového nízkého podílu i nízké rozšíření čteček karet, které bylo pro 
prokázání totožnosti po internetu použít (viz kap. 7.5.1.1.). Od roku 2011 je již možné svou 
totožnost při volbě po internetu prokázat pomocí certifikátu v mobilním zařízení (např. 
mobilním telefonu). 

Volby po internetu probíhají  pouze během 10.  až  4.  dne před volebním dnem.177 
Voliči  mohou svůj hlas změnit a kdykoli  během tohoto období hlasovat jinak, znovu po 
internetu nebo na místech, kde probíhá předběžné hlasování (například na zastupitelstvích 
v zahraničí). Během 3. až 1. dne se zjišťuje, zda voliči  neodevzdali hlas kromě internetu 
i fyzicky.  Tajnost  hlasování  je  zaručena  tak,  že  voliči  během  předběžného  hlasování 
odevzdávají svůj hlas ve dvojí obálce. Ve vnitřní neoznačené obálce je vložen volební lístek 
a na vnější obálce je identifikován volič. Obdobný princip platí i pro odevzdávání hlasů po 
internetu,  kdy  volič  šifruje  data  se  svým  hlasem  (vnitřní  obálka)  a podepisuje  tato 
zašifrovaná data digitálním podpisem (vnější obálka). 

V den  voleb  může  volič  hlasovat  i ve  volební  místnosti.  Pokud  hlasuje  volič 
opakovaně, jsou všechny jím dříve odevzdané hlasy zrušeny. Po ukončení voleb a zrušení 
hlasů voličů, kteří volili po internetu a následně volili ve volební místnosti, oddělí Národní 
volební  komise  zašifrované  hlasy  od  digitálních  podpisů,  otevře  (rozšifruje)  je  a sečte. 
Systém, jehož zdrojový kód je otevřený, a každý do něj tedy může nahlédnout a zjistit, jak 
funguje, rozšifruje hlasy, pouze pokud jsou odděleny od osobních údajů. Od roku 2013 
mohou voliči  zpětně nahlédnout na svůj hlas odevzdaný po internetu a ujistit  se, že byl 
zaznamenán správně.178 

Vývoj hlasování po internetu zachycuje následující tabulka s údaji ze všech voleb, ve 
kterých bylo možné: 

Tabulka 2. Vývoj hlasování po internetu v Estonsku

Volby 
do MZ* 

2005

Parla-
mentní 
volby 
2007

Volby 
do 

EP** 
2009

Volby 
do MZ 
2009

Parla-
mentní 
volby 
2011

Volby 
do MZ 
2013

Volby 
do EP 
2014

Parla-
mentní 
volby 
2015

Oprávněných 
voličů***

1 059 292 897 243 909 628 1 094 317 913 346 1 086 935 902 873 899 793

Volební účast 502 504  555 463 399 181 662 813 580 264 630 050 329 766 577 910
Volební účast 
v %

47,4 % 61,9 % 43,9 % 60,6 % 63,5 % 58,0 % 36,5 % 64,2 %

Voličů po 9 317 30 275 58 669 104 413 140 846 133 808 103 151 176 491

177Do roku 2007 to bylo během 7. - 4. dne.
178Podrobnější údaje o principech a mechanismu estonských voleb po internetu uvádí na svých stránkách 

Národní volební komise: http://www.vvk.ee/voting-methods-in-estonia/. 

67

http://www.vvk.ee/voting-methods-in-estonia/


internetu
Započtených 
hlasů po 
internetu

9 287 30 243 58 614 104 313 140 764 133 662 103105 176 329

Hlasů po 
internetu 
nahrazených 
fyzickou volbou

30 32 55 100 82 146 46 162

Neplatných 
hlasů po 
internetu

- - - - - 1 - 1

Hlasů po 
internetu 
změněných 
opakovanou 
volbou

364 789 910 2 373 4 384 3 045 2 019 4 593

Voličů po 
internetu mezi 
oprávněnými 
voliči

0,9 % 3,4 % 6,5 % 9,5 % 15,4 % 12,3 % 11,4 % 19,6 %

Voličů po 
internetu mezi 
zúčastněnými 
voliči

1,9 % 5,5 % 14,7 % 15,8 % 24,3 % 21,2 % 31,3 % 30,5 %

Hlasů po 
internetu 
odevzdaných ze 
zahraničí#

-
2  % 

51 zemí
3 % 

66 zemí
2,8 % 

82 zemí

3,9 % 
105 

zemí

4,2 %
105 zemí 

4,69 %
98 zemí

5,71 %
116 zemí

Délka hlasování 
po internetu

3 dny 3 dny 7 dnů 7 dnů 7 dnů 7 dnů 7 dnů 7 dnů

Voličů po 
internetu 
s mobilním ID

- - - - 2 690 11 753 11 609 22 084

Voličů 
s mobilním ID 
mezi voliči po 
internetu

- - - - 1,9 % 8,6 % 11,0 % 12,2 %

Podíl hlasů po 
internetu 
ověřených 
voličem

- - - - - 3,4 % 4,0 % 4,3 %

* Volby do místních zastupitelstev. 
** Volby do Evropského parlamentu.
*** Ve volbách do místních zastupitelstev nejsou k účasti oprávněni voliči s trvalým pobytem v zahraničí.
# Podle IP adresy. 
Zdroj: Vabariigi Valimiskomisjon (Národní volební komise). [219:]

Volby,  při  kterých  bylo  možné  odevzdat  hlas  po  internetu  již  proběhly  osmkrát,  
z toho třikrát do místních zastupitelstev, třikrát do parlamentu a dvakrát do Evropského 
parlamentu,  a lze  tedy  již  srovnávat  průběh  jednotlivých  druhů  voleb  a srovnávat 
s očekáváními  a odhady,  které  v souvislosti  s tímto  prostředkem  účasti  na  politickým 
děním nalezneme v teorii (viz kap.  3.4.4.4.). Z uvedených čísel je zřejmé, že poměr hlasů 
odevzdaných po internetu k celkovému počtu odevzdaných hlasů vytrvale roste, zatímco 
volební  účast  se  prakticky  nemění.  V případě dvojích proběhlých  voleb do Evropského 
parlamentu se naopak účast snížila o pětinu, zatímco účast po internetu se zdvojnásobila. 
Volby po internetu tedy nenaplnily očekávání některých teoretiků, že díky usnadnění účasti  
na politickém procesu se tato účast ze strany občanů zvýší a posílí  se tím demokratický 
systém  politického  uspořádání.  Vývoj  volební  účasti  naopak  zůstává  možností  volit  po 
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internetu de facto nedotčen. 
Projekt voleb po internetu v Estonsku nebyl realizován v důsledku jakékoli poptávky 

ze strany občanů, ale byl projevem iniciativy jeho mladých politických elit. [45: 14] Díky 
stále vzrůstající  snadnosti  však volby po internetu nezůstaly projektem elit narozdíl od 
jiných  nástrojů,  které  byly  vytvořeny  ke  zvýšení  účasti  veřejnosti  na  demokratickém 
procesu. Již v roce 2001 byl spuštěn portál TOM, na němž měli občané možnost vyjádřit se 
k projednávaným  legislativním  návrhům,  které  sem  úřady  vystavily,  a podávat  k nim 
pozměňovací návrhy, přičemž úřady měly povinnost do 1 měsíce na jejich návrhy reagovat. 
Portál také nabízel možnost přijít se zcela novým návrhem, který úřady následně musely 
projednat.  Během  prvního  roku  po  spuštění  bylo  předloženo  359  připomínek 
a v následujících letech tento počet poklesl zhruba na 50 ročně. [52: 176] V současnosti se 
následovník tohoto  portálu nachází  na adrese  www.osale.ee a ačkoli  některé návrhy na 
něm ojediněle získají i tisíce reakcí, většina návrhů procházejících legislativním procesem 
zůstane ze strany občanů bez komentáře. I zde se tedy potvrzuje, že participace občanů na 
demokratickém procesu se díky technickému usnadnění nezvýší.

Projekt  TOM  však  Estonsko  využilo  k propagaci  svého  e-governmentu  a země 
samotné stejně jako projekt informačního systému pro zasedání vlády, díky kterému již od 
roku 2000 probíhá  zasedání  estonské  vlády  zcela  bez  papíru.  Po zavedení  příslušných 
forem identifikace  se  ministři  začali  do  systému  přihlašovat  pomocí  svých  občanských 
průkazů  nebo  mobilních  ID,  čímž  přispěli  k propagaci  těchto  možností  mezi 
obyvatelstvem.  V důsledku  zavedení  zcela  elektronického  procesu  včetně  hlasování 
a podpisu vládou přijímaných dokumentů se průměrná doba zasedání vlády zkrátila ze 4 až 
5 hodin na 30 až 90 minut.179

 7.5.2.2. Další aplikace e-governmentu

Infrastrukturu  umožňující  jednorázovou  komunikaci  s veškerým  obyvatelstvem 
využilo Estonsko pro sčítání lidu, domů a bytů v roce 2012. V jeho první fázi, která trvala 
jeden měsíc,  se obyvatelé Estonska mohli zúčastnit  sčítání  po internetu.  Této možnosti 
využilo 880 455 lidí, tedy dvě třetiny obyvatelstva [182:], a Estonsko tak dosáhlo světového 
rekordu. V následující jednoměsíční fázi pak sčítací komisaři navštívili obyvatele, kteří se 
nezúčastnili  online.  Příští  sčítání  v roce  2020 nebo  2021  by  už  nemělo  být  provedeno 
dotazováním  obyvatel,  ale  na  základě  údajů  v registrech  veřejného  sektoru.  Data  pro 
takové sčítání bude muset poskytnout alespoň 17 registrů.180 [183:]

Nejznámější  estonskou  službou  na  podporu  podnikání  je  možnost  zaregistrovat 
novou firmu během dvou hodin, která existuje od roku 2007. Podnikatel  se přihlásí ke 
službě svým občanským průkazem nebo se podepíše uznávaným elektronickým podpisem 
vydaným  jiným  státem181,  vyplní  nezbytné  informace  a podepíše  je,  převede  finanční 
prostředky  na  poplatky  a základní  kapitál  a odešle  žádost.  Obchodní  rejstřík  informace 
během několika minut zpracuje a odešle zpět potvrzení o založení firmy. Nové firmy se už 
v Estonsku zakládají de facto pouze tímto způsobem.182

179Viz https://e-estonia.com/component/e-cabinet/. 
180Těmito  registry  jsou  Registr  obyvatel  (RR),  Estonský  vzdělávací  informační  systém  (EHIS),  Registr 

daňových poplatníků (EMTA), Státní registr pracovníků ve stavebnictví (EHR), Katastr nemovitostí (KR), 
Obchodní  rejstřík  (ARIREG),  Státní  registr  orgánů  ústřední  státní  správy  a  místní  samosprávy 
(RKOARR),  Registr  sociálních  služeb  a  dávek  (STAR),  Systém  údajů  o  adresách  (ADS),  Databáze 
zdravotního pojištění (KIRST), Národní registr branné povinnosti (KVKR), Státní registr důchodového 
pojištění  (PKR),  Estonský  fond pojištění  v  nezaměstnanosti  (EMPIS),  Registr  osob  ve  výkonu  trestu 
(VANGIS), Registr povinného důchodového připojištění (KOPIS), Registr zaměstnanosti (TÖR) a Registr 
povolení k pobytu a pracovních povolení (ETR). 

181Estonsko uznává také digitální podpisy občanů Portugalska, Finska, Belgie a Litvy.
182Viz https://e-estonia.com/component/e-business-register/. 
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V prostředí  shora  popsaného  vzájemného  propojení  databází  veřejného  sektoru 
mohou občané zkontrolovat jejich obsah, který se týká přímo jich (a jejich dětí) a mohou 
podávat žádosti o opravu údajů,183 zatímco úředníci se pomocí svých oprávnění přes totéž 
prostředí  dostanou k informacím z různých  databází  veřejného  sektoru,  které  potřebují 
k výkonu své práce.

Údaje  v databázích  soukromého  a veřejného  sektoru  jsou  také  použity 
k automatickému  předvyplnění  daňového  přiznání  fyzických  osob.  Občan  například 
nemusí  dokládat,  kolik  zaplatil  na úrocích z hypotéky,  které si  chce odečíst  z daňového 
základu, protože příslušná informace je automaticky vyžádána přes X-tee od jeho banky 
a připravena k jeho podpisu. Obdobně je tomu s informacemi o odečitatelných příspěvcích 
dobročinným  organizacím,  které  tyto  nahlásily  státu  při  obdržení  příspěvku.  Podání 
daňového  přiznání  tak  podle  oficiálních  údajů  průměrný  občan zvládne  v řádu  minut. 
Případný daňový přeplatek pak občan musí  od úřadu obdržet  do 5  dnů.  V současnosti 
podává elektronicky daňové přiznání v Estonsku přes internet 95 % poplatníků184, a proto 
kromě toho, že se jedná o nejstarší službu e-governmentu v Estonsku, je tato rovněž služba 
nejpoužívanější.  Poprvé  bylo  možné  ji  využít  už  v roce  2000,  kdy  to  udělalo  12000 
fyzických osob,  což  byl  nečekaný úspěch.  Vzhledem k tomu, že  do systému pro podání 
daňového přiznání  bylo možné se od počátku přihlásit za použití  stejného mechanismu 
jako  do  internetového  bankovnictví,  a od  roku  2002  byly  zavedeny  automatizované 
předvyplněné formuláře,  projevili  občané o jeho užívání  zájem rychle,  a v roce 2003 už 
50 % všech daňových přiznání bylo podáno online [86: 232] a v roce 2004 už 76 %. [52: 
173] Podniky mají povinnost takto podávat přiznání od roku 2007. 

Jiným příkladem zcela  elektronické služby,  která by nebyla možná bez propojení 
příslušných údajů soukromého i veřejného sektoru, je zcela automatizované elektronické 
správní řízení o přiznání podpory při studiu. Dříve musel student doložit spolu se žádostí 
příslušnému úřadu řadu skutečností.  Nyní  jsou do žádosti  veškeré  nezbytné  informace 
(příjem studenta, příjem rodičů, rodinná situace...) získány ze systémů připojených přes X-
tee. Rozhodnutí přijímá systém podle pravidel podpory stanovených zákonem a žadateli jej 
zpravidla sdělí během několika minut. [146: 205]

Od roku 2003 lze sledovat online kompletní legislativní proces a stát provozuje od 
roku 2002 elektronickou sbírku zákonů, ve které lze nalézt nejen znění přijaté legislativy 
(obdoba české Sbírky zákonů), ale aktuální znění veškeré legislativy včetně přijatých změn, 
tedy tzv. konsolidované texty (obdoba doposud nerealizované české eSbírky).185 Od roku 
2008 je závazná pouze elektronická podoba sbírky. [Chyba: zdroj odkazu nenalezen]

Od roku 2008 je v Estonsku zaváděn systém elektronického zdravotního záznamu. 
Jakýkoli lékař získá po předložení pacientova občanského průkazu přístup ke zdravotním 
záznamům  o tomto  pacientovi  ve  všech  zdravotnických  zařízeních  v zemi.  Občan  může 
zároveň  kdykoli  zkontrolovat,  kdo  měl  k těmto  datům  přístup.  Tyto  informace  nejsou 
uloženy na jednom místě, ale v systémech jednotlivých zařízení,  které spolu komunikují 
přes prostředí X-tee. Lékaři se tak dostanou k aktuálním informacím okamžitě po jejich 
zadání do systému a mají  tedy k dispozici  bez  prodlevy výsledky testů krve nebo právě 
pořízené rentgenové snímky. Systém se také používá k sestavování statistik, lékařskému 
výzkumu a řízení zdravotnických výdajů.186

Dnešní výsledky estonského e-governmentu však neznamenají, že se jeho zavádění 
nepotýká s problémy. Nerovnoměrný rozvoj služeb a jeho příčiny byly nastíněny v kap. 7.2. 
Nedostatečná  centralizace  a koordinace,  jež  je  jednou  z jeho  hlavních  příčin,  ovšem 
způsobila  problémy  i jinde.  Poznamenala  například  elektronickou  výměnu  úředních 

183Tato funkce je přístupná na státním portálu eesti.ee pod názvem Ervinal. 
184Viz https://e-estonia.com/component/e-tax/. 
185Viz https://www.riigiteataja.ee. 
186Viz https://e-estonia.com/component/electronic-health-record/. 
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dokumentů,  jež  dlouho  vázla  proto,  že  si  jednotlivé  úřady  nakoupily  vzájemně 
nekompatibilní  řešení.  [98: 7]  Estonské  úřady  si  pořizují  většinu  systémů  samostatně 
a stejně jako jinde řada z nich nakoupila proprietární řešení a nachází se ve stavu závislosti 
na jediném dodavateli (vendor lock-in). [ibid.]

 7.6. Shrnutí

Popisu  architektury  a služeb  estonského  e-governmentu  jsme  se  věnovali 
podrobněji,  protože  je  ukázkou  toho,  jak  může  funkční  řešení  vypadat  po  technické 
stránce,  a v praxi  naplňuje  řadu  teoretických  technických  předpokladů.  K takovým 
předpokladům  patří  například  požadavek  uložení  dat  na  jediném  místě,  jehož  splnění 
umožní  uvést  do  života  zásady  typu  českého  požadavku,  že  obíhat  úřady  budou  data,  
a nikoli  občan.  Dalším  teoretickým  předpokladem  je  zavedení  jednotné  infrastruktury 
státem  ověřené  elektronické  totožnosti  a praktickým  předpokladem  je  vytvoření 
jednotného  formátu  za  pomoci  této  totožnosti  vytvořeného  podpisu  a podepsaných 
dokumentů,  jakož  i prostředí  a aplikací  pro  jejich  výměnu.  Jiným  teoretickým 
předpokladem je přesné nastavení  a vynucení  přístupových práv jednotlivých uživatelů, 
kdy  se  pomocí  téže  infrastruktury  (občanského  průkazu)  ministr  přihlásí  do  systému, 
v němž má i neveřejné podklady pro jednání  vlády,  a podepisuje svá rozhodnutí,  stejně 
jako  občan  žádá  o poskytnutí  rodičovského  příspěvku  nebo  zjišťuje,  jaké  jsou  u něj 
evidovány  přestupky  či  kdo  nahlížel  do  jeho  zdravotní  dokumentace.  Posledním 
předpokladem  je  zajištění  interoperability  jednotlivých  systémů.  Úřady  provozující 
informační systémy mají povinnost zajistit jejich připojitelnost k jednotném prostředí pro 
výměnu informací, které stát provozuje od roku 2002. Ačkoli se tedy služby estonského e-
governmentu  vyvíjejí  nerovnoměrně  v závislosti  na  iniciativě  jednotlivých  úřadů,  jsou 
vytvořeny takové podmínky,  aby e-government na straně styku mezi  úřady napomáhal 
k zefektivnění  jejich  práce  a na  straně  styku  úřadů  s podniky  a občany  nezůstal  pouze 
záležitostí pro nadšence, ale stal se běžnou součástí každodenního života širokých vrstev 
obyvatelstva.

Estonsko  rovněž  potvrdilo  svým  důrazem  na  zveřejňování  informací  veřejného 
sektoru  teoretický  předpoklad,  že  se  zvyšující  se  transparentností  se  snižuje  výskyt 
korupce. Elektronické volby v Estonsku potvrdily jiný teoretický předpoklad, že snadnost 
účasti na veřejném dění zájem občanů o demokratickou participaci nezvyšuje.

Ze  shora  uvedeného  popisu  estonského  e-governmentu  lze  vyvodit,  že  hlavními 
faktory úspěšnosti estonského e-governmentu jsou:
a) politická  vůle,  tedy  ochota  politiků,  kteří  jsou  právě  u moci,  e-government 
podporovat, a shoda mezi různými politickým silami (viz kap. 7.1.),
b) schopnost státních orgánů odpovědných za e-government vynutit si prostřednictvím 
legislativy spolupráci ostatních orgánů veřejné moci (viz kap.  7.4.),
c) účinná spolupráce veřejného a soukromého sektoru (viz kap. 7.5.1.1)187.

K obdobným závěrům dochází i studie OECD [142: 125], která též uvádí relativně 
vysokou úroveň vzdělanosti (viz kap. 7.1.1.), nízkou úroveň korupce188 a kvalitní legislativu. 

187Jiným příkladem spolupráce je (prozatím jediná) estonská certifikační autorita AS Sertifitseerimiskeskus 
založená  konsorciem  bank  a  telekomunikačních  operátorů,  která  je  poskytovatelem  certifikátů  v 
estonských  občanských  průkazech  a  mobilním  ID  a  vytvořila  státem  občanům  zdarma  nabízený  a 
podporovaný systém DigiDoc.

188O relativně nízké úrovni korupce na úrovni ústřední státní správy oproti vysoké úrovni korupce na místní 
úrovni  dané  odlišnými  požadavky  na  transparentnost  a  o  přínosech  e-governmentu  k  dosažení 
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Ve srovnávací perspektivě není nezanedbatelný ani moment transformace, tedy fakt,  že 
velká část veřejné správy se v 90. letech v Estonsku vytvářela znovu a spolu s ní se i nově 
vytvářely informační systémy a veřejná správa tedy nebyla zatížena technickým dědictvím 
minulosti. [51: 33]

transparentnosti  hovoří  prezident  Ilves  zde:  http://www.livestream.com/aspeninstitute/video?
clipId=pla_aeb2cae8-94e6-43b7-b692-d371a6ed9319. 
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 8.E-government  v České  republice  ve  srovnání  s Velkou 
Británií a Estonskem

 8.1. Instituce

Všechny  tři  země  začaly  v 90.  letech  budovat  instituce  ke  koordinaci  rozvoje 
informačních systémů veřejného sektoru a jejich vzájemnému propojení. Tyto instituce pro 
tvorbu strategií  a koordinaci  byly  zpočátku slabé vůči  zavedeným resortům spravujícím 
rozsáhlé informační systémy. V České republice se tato situace změnila až s přechodem e-
governmentu pod ministerstvo vnitra v roce 2007, kde ovšem e-government v současnosti 
není  provázán  s úsekem  veřejné  správy,  a ostatní  resorty  zůstávají  v otázce  dalšího 
budování svých systémů do značné míry autonomní. Ve Velké Británii byl centrální útvar 
e-governmentu procházející neustálými dynamickými změnami vždy součástí úřadu vlády 
a účinně  začíná  koordinovat  činnosti  jednotlivých  resortů  začíná  teprve  v posledních 
letech. V Estonsku je centrální útvar e-governmentu, jehož základy byly položeny už v roce 
1993,  už  od  konce  90.  let  zařazen  ve  struktuře  ministerstva  hospodářství  a i ostatní 
instituce e-governmentu jsou ve srovnání s CZ a UK prakticky neměnné. Jednotlivé resorty 
zůstávají  relativně  autonomní,  což  vede  k některým  nedostatkům,  ale  obecně  lze 
konstatovat, že dobrovolně s centrem spolupracují na neformální úrovni.

Po institucionální  stránce je  tedy  nejstabilnější  Estonsko,  Česká  republika zažívá 
relativně  stabilní  období,  zatímco  ve  Velké  Británii  dochází  k neustálým  proměnám 
částečně v závislosti na volebním cyklu. Mezi institucionální stabilitou a výsledky v oblasti 
e-governmentu tedy nelze nalézt výraznou souvislost. Pokud jde o sílu centrálních institucí 
e-governmentu  vůči  ostatním  resortům,  nikde  nejsou  natolik  vybaveny  pravomocemi 
a v natolik nadřazené pozici, aby mohly účinně vynucovat svou vůli, záleží tedy do značné 
míry na jejich schopnosti  získat ostatní  ke spolupráci a ochotě ostatních spolupracovat. 
Tato ochota je markantní v Estonsku a začíná se projevovat i ve Velké Británii.

Úspěšnost  individuální  iniciativy  jednotlivých  resortů  při  budování  služeb  e-
governmentu  závisí  ovšem nejen  na  jejich  ochotě  spolupracovat,  ale  na  tom,  zda  mají 
k dispozici  základní  infrastrukturu  e-governmentu,  např.  pro  elektronické  prokazování 
a ověřování  totožnosti  a či  systém  pro  vzájemné  bezpečné  propojení  vlastních 
informačních  systémů  a sdílení  informací  mezi  sebou.  V Estonsku,  narozdíl  od  České 
republiky, byla tato infrastruktura k dispozici již od počátku tisíciletí.

Ochotu  jednotlivých  orgánů  spolupracovat  a aktivněji  při  rozvoji  e-governmentu 
zohledňovat  potřeby  veřejnosti  měla  podpořit  i iniciativa  EU,  která  členským  státům 
doporučila jmenovat tzv. digitálního šampióna po původně britském vzoru. Británie funkci 
s odchodem její první a jediné nositelky naopak zrušila, Estonsko ji jako jedna z pouhých 
tří  zemí  unie  nikdy  nezavedlo  a pouze  Česká  republika  doporučení  vyhověla,  byť  zcela 
formálně, neboť na urychlení rozvoje e-governmentu tento krok vliv neměl. 

 8.2. Politická vůle a vůle uživatelů

Největší rozdíly mezi srovnávanými zeměmi lze nalézt v podpoře e-governmentu ze 
strany vrcholných představitelů výkonné moci i širších politických elit. Ve Velké Británii 
začala tato podpora být patrná na konci 90. let a ačkoli po počátečním nadšení, když se 
nezačaly  rychle  dostavovat  výsledky,  opadla,  lze  konstatovat,  že  e-government  zůstává 
trvalou politickou prioritou britských vládnoucích elit  bez ohledu na to,  která strana je 
právě  u moci.  Před  naplánováním  rozvoje  elektronických  služeb  byly  také  podrobně 
zmapovány potřeby jejich  potenciálních  uživatelů  a služby  jsou z hlediska  uživatelských 
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požadavků  posuzovány  průběžně.  Na  příkladu  UK  je  také  zřejmé,  že  politická  vůle 
a podpora sama o sobě nestačí, neboť velké plány z přelomu tisíciletí se nedařilo naplňovat 
kvůli neochotě jednotlivých resortů na nich spolupracovat. Současnou politickou prioritou 
je  dosáhnout  za  pomoci  e-governmentu  vyčíslitelných  úspor  ve  veřejné  správě 
a racionalizovat hospodaření v této oblasti. 

V Estonsku se politická vůle nejvyšších představitelů státu projevuje již od 90. let 
a podpora rozvoji e-governmentu je setrvalá, což platilo i v dobách častého střídání vlád. 
Estonští politici dokonce aktivně propagují svou zemi právě prostřednictvím jejích úspěchů 
v oblasti  e-governmentu.  E-government  je  v Estonsku  jednoznačně  projektem  elit 
a produktem  jejich  technicistního  vidění  světa,  podle  kterého  stačí  nabídnout  kvalitní 
produkt  či  služby,  a ty  si  již  své  zákazníky  (občany  a podniky)  najdou.  Tento  postoj 
připomíná  technologický  determinismus  rozebraný  v kap.  3.2.1 a může  být  jedním 
z důvodů,  proč  Estonsko,  které  dlouho  nevytvářelo  služby  jdoucí  napříč  resorty  podle 
potřeb uživatelů, není a nikdy zatím nebylo na absolutní světové špičce v e-governmentu. 
Celková míra využití  jím nabízených služeb nedosahuje takové úrovně jako v některých 
jiných zemích a lze uvažovat o tom, že to není pouze menší měrou rozšíření informačních 
technologií na straně obyvatelstva, ale tím, že mnohé služby byly vytvářeny shora, proto 
„aby byly“, bez ohledu na uživatelský komfort, který nabízejí, nebo zájem uživatelů.

V České  republice  získal  e-government  významnější  politickou  podporu  pouze 
v období  po roce  2006,  kdy také došlo  k urychlení  jeho  rozvoje  a dokončení  některých 
významných  projektů.  Na  přelomu  tisíciletí  naopak  na  nedostatek  politické  podpory 
narazil, když opakovaně nebyly přiděleny prostředky na jeho centrální projekty, které byly 
součástí  oficiálních strategií.189 V současnosti  zůstává na okraji  politického zájmu a jeho 
budování  probíhá  bez  zjevnější  podpory  vrcholných  politických  představitelů,  jejichž 
deklarovaná vůle se omezuje na zastavení plýtvání veřejnými prostředky v této oblasti. Při 
rozvoji služeb se také nezkoumají potřeby a zkušenosti uživatelů. 

 8.3. Strategie

Závazné  strategické  dokumenty  k e-governmentu  byly  ve  všech  srovnávaných 
zemích poprvé přijaty ve druhé polovině 90. let (UK 1996, EE 1998 a CZ 1999) a od té doby 
jsou  strategie  pravidelně  aktualizovány  a v různé  míře  implementovány  a evaluovány. 
Velká Británie strategické dokumenty od počátku pojímá jako politickou deklaraci určenou 
širší veřejnosti, čemuž odpovídá úprava těchto dokumentů a hodnotících zpráv, narozdíl 
od České republiky i Estonska,  kde se  jedná o dokumenty určené primárně pro vnitřní 
potřebu  veřejné  správy,  byť  v případě  Estonska  se  poslední  strategie  snaží  o větší 
přístupnost.  Britské  strategie také přinesly v minulosti  jako první  řadu myšlenek,  které 
byly  později  přijaty  při  budování  e-governmentu  v zahraničí  včetně  České  republiky. 
Britské i české strategické dokumenty opakovaně reflektují,  že budování e-governmentu 
probíhá nekoordinovaně a nehospodárně, zatímco v estonských dokumentech se tomuto 
faktu navzdory realitě příliš velká pozornost nevěnuje. 

Velká  Británie  zaznamenala  podstatné  problémy  s naplňováním  konkrétních 
ambiciózních  cílů  ve  svých  prvních  strategiích  z konce  90.  let,  v dalších  strategiích  už 
přicházela s realističtějšími, byť stále ambiciózními cíli, které se již u poslední strategie daří 
naplňovat  lépe.  Estonsko  zpočátku  své  strategie  a podrobnější  cíle  stanovovalo  teprve 
v návaznosti  na rozpracované projekty,  jejich naplňování  věnovalo  pozornost  na  vládní 
úrovni,  a obecně  lze  konstatovat,  že  se  mu  přijímané  cíle  daří  naplňovat  včas  nebo 
s mírným  zpožděním.  V České  republice  není  stanovena  politická  odpovědnost  za 

189Tuto dobu ilustruje i fakt, že tehdejší premiér neměl na pracovním stole počítač a jeho užívání vytrvale  
odmítal. Viz např. [40:] a [281:]
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naplňování strategických cílů a řada z nich zůstala a zůstává dlouhodobě nesplněna.
Hlavním motivem všech  britských  strategií  v oblasti  e-governmentu  je  zvyšování 

efektivity  veřejné  správy  a později  zvyšování  transparentnosti  jejího  výkonu  a vždy  se 
zaměřují  na  poskytování  služeb  „zákazníkům“  veřejné  správy,  ale  prakticky  nikdy  na 
zvyšování  účasti  občanů  na  rozhodování  ve  společnosti.  Prvek  demokratizace 
prostřednictvím technologií  se objevil  v prvních českých strategiích, ale postupně z nich 
vymizel,  aniž  by  došlo  k nějakým  praktickým  krokům,  a strategie  se  také  začaly  více 
zaměřovat na poskytování služeb občanům, zatímco praxe především na usnadnění výkonu 
veřejné moci na straně veřejné správy samotné. V Estonsku došlo k naplnění strategických 
plánů  na  využití  e-governmentu  k výkonu  demokratických  práv  občanů,  byť  v praxi  se 
potvrdil  teoretický  předpoklad,  že  občané  se  díky  technologiím  na  demokratickém 
rozhodování nebudou účastnit více. 

Strategické  vládnutí  se  tedy  ve  všech  sledovaných  zemích  potýká  s určitými 
nedostatky,  ale  největší  problémy  s použitím  strategií  k ovlivnění  skutečného  vývoje 
a dosažení svých globálních cílů má Česká republika.

 8.4. Legislativa

Legislativa hrála největší roli při rozvoji e-governmentu v Estonsku. Již v 90. letech 
v ní  byly  zakotveny  některé  základní  principy,  jež  si  vyžádaly  elektronizaci  přístupu 
k informacím veřejné správy a podpořily další rozvoj e-governmentu. V České republice lze 
naopak  některé  nedostatky  v legislativě  považovat  z faktor  zpomalující  rozvoj  e-
governmentu, ale existence legislativy samotné zde (například u elektronického podpisu) 
praktický vývoj neovlivnila. V Británii legislativa spíše kopíruje aktuální vývoj, než aby jej 
předjímala, a je oproti EE a CZ minimální.

Legislativa je tedy spíše odrazem právní kultury dané země a nelze ji považovat za 
faktor významně ovlivňující vývoj e-governmentu.

 8.5. E-government v praxi

Zavádění rozsáhlých informačních systémů ve veřejné správě, které svým rozsahem, 
kdy mají v řadě případů pokrývat celou populaci dané země, převyšují obdobné systémy 
soukromého  sektoru,  a u nichž  je  často  třeba  již  disponibilní  řešení  výrazně  uzpůsobit 
potřebám veřejného sektoru, je obecně nákladné, protože veřejný sektor postupně ztratil 
své  vlastní  schopnosti  takové  systémy  budovat  a pořizuje  je  se  všemi  souvisejícími 
produkty a službami v drtivé většině od soukromých dodavatelů. Často dochází ke vzniku 
závislosti  konkrétního  orgánu  veřejné  správy  na  jediném  dodavateli.  Tato  práce  se 
ekonomické  stránce  fungování  e-governmentu  ve  sledovaných  zemích  věnovala  pouze 
okrajově  a ze  shromážděných  poznatků  lze  konstatovat,  že  hospodaření  s veřejnými 
prostředky vynakládanými na e-government představuje problém ve všech sledovaných 
zemích.

Předmětem systematického výzkumu, který by umožnil srovnání, není ani efektivita 
zavádění  e-governmentu,  tedy  jeho  konkrétní  přínos  například  ke  snížení  nákladů  na 
výkon  veřejné  správy,  a z příležitostných  zpráv  institucí  kontrolujících  hospodaření 
veřejného  sektoru  v jednotlivých  zemích  lze  vyvodit,  že  na  vyčíslitelné  úspory  dané  e-
governmentem se stále čeká.

Srovnávání praktických přínosů e-governmentu se omezuje především na konkrétní 
služby  e-governmentu  nabízené  soukromým  subjektům  a dále  na  míru  transformace, 
kterou způsobil ve veřejném sektoru.

Pokud  jde  o vybudovanou  infrastrukturu  e-governmentu,  která  je  předpokladem 
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dalšímu  rozvoji  jeho  služeb,  nejvyšší  úrovně  rozvoje  ze  srovnávaných  zemí  dosahuje 
Estonsko.  Všichni  občané  mají  k dispozici  prostředek  k prokazování  totožnosti  při 
elektronických  transakcích a 40 % z nich jej  také  využívá.  V Británii  i v České  republice 
existuje možnost prokazovat totožnost při elektronických transakcích se státem pomocí 
kvalifikovaného certifikátu, ale hromadnějšího rozšíření se nikdy nedočkala. V Británii se 
k prokazování totožnosti  dominantně používají  prostředky vydávané jednotlivými úřady 
pro konkrétní typy transakcí a jednotný prostředek se teprve v současnosti buduje. V České 
republice se jako prostředek prokázání totožnosti při elektronických transakcích se státem 
prosazuje  přihlášení  do  datové  schránky.  Tento  prostředek  je  sice  povinný  téměř  pro 
všechny právnické osoby, ale z fyzických osob jej má pouze 1 % populace.

I pokud  jde  o propojení  základních  informačních  zdrojů  státu,  je  Estonsko  ze 
srovnávaných států nejpokročilejší.  Česká republika má již  robustní  základnu v podobě 
základních  registrů  naplněných  kvalitními  daty,  která  mohou  orgány  veřejné  moci 
používat, jednotlivé orgány ale přes systém nemohou sdílet svá vlastní data ze systémů, 
které  základními  registry  nejsou,  jako  tomu  je  v Estonsku.  Obdoba  jednotné  datové 
základny a systému pro vzájemné sdílení či automatickou výměnu dat veřejného sektoru ve 
Velké Británii de facto neexistují.

Systém  pro  elektronickou  výměnu  autentizovaných  dokumentů  a jejich  ukládání 
existuje v rozvinuté podobě v České republice (v podobě datových schránek) a v Estonsku, 
zatímco ve Velké Británii  stát  takový jednotný prostředek elektronizace úředního styku 
nenabízí. 

E-government jako prostředek k zajišťování transparentnosti výkonu veřejné správy 
využívá nejvíce Estonsko,  zejména pokud jde o možnosti  kontroly nakládání s osobními 
údaji  jejich  subjekty.  Velká  Británie  v tomto  ohledu  kontrolu  subjektům  nabídnout 
nemůže,  neboť  osobní  údaje  nikde centralizovaně neshromažďuje,  její  decentralizovaný 
systém, jehož cílem je zabránit  zneužití  údajů,  ale  paradoxně vede k tomu, že  kontrola 
nakládání s údaji o sobě samém je pro občana obtížnější. Česká republika sice je schopná 
poskytnout občanům přehled o tom, kdo údaje o nich využil, činí tak však v podobě, která 
prakticky jakoukoli kontrolu znemožňuje.

Velká  Británie  je  průkopníkem  ve  zveřejňování  informací  veřejného  sektoru 
a narozdíl od Estonska a České republiky již začala v nezanedbatelném rozsahu zveřejňovat 
tyto  informace  ve  strojově  zpracovatelné  podobě,  jako  tzv.  otevřená  data.  Pokud  jde 
o pozornost, kterou si zdroje veřejného sektoru získávají mezi ostatními zdroji dostupnými 
na  internetu,  tedy  o tzv.  nodalitu  státu  na  internetu,  nejvyšších  pozic  v relativní 
návštěvnosti dosahují stránky britských úřadů, estonských o něco nižší a stránky českých 
úřadů předčí oproti britským v návštěvnosti více než třikrát tolik jiných stránek. Nejlépe 
mezi jednotnými kontaktními místy veřejné správy na internetu v podobě tzv. portálů se 
díky převádění stále většího objemu informací a služeb pod tuto stránku umísťuje britský 
portál,  z čehož lze konstatovat,  že tak nejlépe plní svoji  funkci, zatímco estonský portál  
významně zaostává z ostatními stránkami veřejné správy a návštěvnost českého portálu je 
zanedbatelná (viz srovnávací tabulku v kap. 12.2).

Nejvyužívanější  online  službu  britského  veřejného  sektoru  sice  používá  menší 
procento  potenciálních  uživatelů  než  nejvyužívanější  (tutéž)  službu  estonskou,  zatímco 
u její české obdoby se její využívanost po více než 10 letech provozu pohybuje na úrovni,  
kterou  v Estonsku  překonali  již  v prvních  2  letech  provozu.  Estonsko  je  celosvětovým 
průkopníkem  v oblasti  elektronických  voleb,  vůči  kterým  neexistuje  ve  srovnávaných 
zemích  žádná  obdoba.  Rovněž  systém  sdílení  informací  ve  zdravotnictví  je  v Estonsku 
unikátní a nemá ani v České republice, ani ve Velké Británii obdoby.
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 8.6. E-government a transformace veřejné správy

Pokud jde o míru transformace veřejné správy pomocí či pod vlivem e-governmentu, 
lze  teprve  v současnosti  hovořit  o naplňování  teoretických  předpokladů  a předpovědí 
z počátku tisíciletí. Novější  koncept vládnutí  v digitálním věku, popsaný v kap.  3.4.1,  lze 
částečně  aplikovat  na  britskou  realitu,  estonskou  realitu  postihuje  pouze  v některých 
ohledech  a česká  realita  je  mu  zatím  vzdálena.  V Estonsku  lze  hovořit  o integraci 
informační  základny,  ale  nikoli  o odbourání  resortismu  při  poskytování  jednotlivých 
služeb, a tedy ani  o celostním přístupu založeném na potřebách. Určitě zde pozorujeme 
postupné naplnění představy o digitalizaci veřejného sektoru, ale ne přechod k isokratické 
správě, jehož zárodky se vyskytují v Británii.

Vhodnějším měřítkem pokročilosti  e-govermentu jsou tedy škály vytvořené k jeho 
posuzování poradenskými firmami v samých počátcích jeho zavádění. Velkého ohlasu mezi 
akademiky se dostalo například šestifázovému modelu pokročilosti e-governmentu firmy 
Delloite  z roku  2000  [92: 190],  podle  nějž  lze  očekávat  6  fází  využití  ICT  a z něho 
vyplývajících změn veřejné správy:

(1) zveřejňování a šíření informací,
(2) obousměrné transakce (pomocí platných elektronických podpisů) s jednotlivými 
orgány,
(3) víceúčelové portály,
(4) personalizace portálů,
(5)  sdružování  souvisejících  služeb  doprovázené  postupnou  transformací  jejich 
poskytovatelů,
(6) plná integrace a transformace – změna organizačního uspořádání veřejné správy 
a odstranění bariér ke vzájemnému sdílení informací. 

Česká republika na této škále naplnila fázi 1 a částečně 2. Formálně dosáhla i fáze 3. 
O Velké Británii lze konstatovat totéž s tím, že fáze (3) byla dosažena zcela, neboť tamní 
portál  skutečně  nahradil  roztříštěné  přístupové  cesty  k jednotlivým  službám.  Totéž  lze 
konstatovat  i o Estonsku,  které  jako  jediné  dosáhlo  i fáze  4.  Velká  Británie  vytvářením 
nových služeb jdoucích napříč hranicemi jednotlivých resortů vstupuje v současnosti  do 
fáze 5. Fáze 6 zatím v žádné ze sledovaných zemí nenastala.

Zralost  e-governmentu poměřuje také model firmy Accenture z roku 2003 [2: 8]. 
Podle něj lze rozdělit budoucí vývoj e-governmentu do 5 následujících fází:

(1) přítomnost online,
(2) základní schopnosti (přítomnost základních transakcí v oblastech vytvářejících 
příjmy  státu,  vývoj  infrastruktury  a vytvoření  legislativního  rámce  a centrálního 
plánu),
(3) dostupnost služeb (základní portály, snaha o zpřístupnění co největšího počtu 
služeb,  zpřístupnění  vybraných  sofistikovanějších  transakcí,  určitá  spolupráce 
napříč resorty, prvotní snaha o zaměření na zákazníka),
(4) zralé poskytování (seskupování služeb, jasné sledování přidané hodnoty, běžná 
spolupráce mezi různými úrovněmi veřejné správy a mezi resorty,  přesun cílů od 
dostupnosti ke službě zákazníkovi),
(5) transformace služeb (cílem je zlepšení služeb zákazníkovi, úspěšnost se poměřuje 
relativním  počtem  uživatelů,  e-government  již  není  samostatná  iniciativa,  ale 
součást  širší  transformace  veřejné  správy,  organizační  a procesní  změny  napříč 
jednotlivými orgány).

Na tomto modelu je Česká republika na počátku fáze 3, zatímco Velká Británie ve 
fázi  4 a Estonsko na jejím počátku.  Otázkou pro teorii  veřejné správy zůstává,  zda kdy 
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vůbec  dojde na poslední  fáze  uvedených modelů,  které  do jisté  míry  vycházejí  z logiky 
nasazování  informačních  a komunikačních  technologií  ve  velkých  korporacích.  V rámci 
této práce na ni nelze odpovědět, neboť ve sledovaných zemích se k nim doposud realita 
nepřibližuje.

 8.7. Shrnutí

Shora  uvedená  srovnání  se  zásadně  neliší  od  výsledků  mezinárodních 
benchmarkingových  indexů,  přičemž  se  spíše  shodují  s výsledky  indexů  sestavovaných 
evropskými institucemi, neboť i zde úroveň e-governmentu v Estonsku předstihuje nebo 
alespoň dosahuje úrovně britské, a nikoli s výsledky celosvětových srovnání, ve kterých je 
Velká Británie vždy o kategorii výše než Estonsko. Je zřejmé, že Česká republika výrazně 
zaostává za oběma dalšími srovnávanými zeměmi ve většině parametrů sledovaných v této 
práci stejně jako na mezinárodních žebříčcích.

Příčiny  tohoto  stavu  e-governmentu  v České  republice  lze  při  srovnání  s Velkou 
Británií  a Estonskem  spatřovat  především  v absenci  politické  vůle  k prosazování  e-
governmentu.  Z této  absence  vyplývá  i snížený  důraz  na  důslednou  a včasnou 
implementaci přijímaných strategií. Další příčinou může být i minimální výskyt partnerství 
veřejného a soukromého sektoru. Ze srovnání s UK a EE naopak nevyplývá, že by úroveň e-
governmentu  výrazně  ovlivňovala  legislativa  nebo  jeho  institucionální  uspořádání  či 
stabilita tohoto uspořádání.
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 9.Bariéry e-governmentu v České republice

Cílem této práce bylo zjistit, proč e-government v České republice nedosahuje takové 
úrovně rozvoje jako v jiných srovnatelných zemích. Ze srovnání České republiky s Velkou 
Británií  a Estonskem vyplynulo,  že  podstatný  rozdíl  mezi  těmito  zeměmi  je  především 
v politické  vůli  k prosazování  e-govermentu  a z ní  vyplývajícím  laxním  přístupu  ke 
strategickému  vládnutí  v této  oblasti  a sekundárně  pak  absence  vhodně  nastavené 
spolupráce se soukromým sektorem. 

Ve shora shromážděných poznatcích o e-govermentu v České republice můžeme také 
hledat  příčiny  dnešního  stavu  pomocí  analytického  rámce  bariér  e-governmentu 
popsaného  v kap.  3.5.  Pokud  jde  o existenci  těchto  bariér,  je  situace  v České  republice 
následující:

(1) Selhání vedení: ANO. Tuto bariéru potvrzují jednoznačně i zjištění této práce.
(2) Finanční omezení: NE. Projevila se v minulosti, kdy nebyly na naplnění schválených 
strategií  přiděleny  finanční  prostředky.  Současná  snaha  omezit  plýtvání  ve  stávajících 
projektech takovým omezením není, ale může se jí stát, pokud povede k odmítání projektů 
nových.
(3)  Digitální  rozdělení  (A)  a nastavení  (B):  Rozdělení  NE  a nastavení  ANO.  Nerovnost 
v přístupu a dovednostech je jako bariéra e-governmentu v České republice zanedbatelná. 
Nepřihlížení  k potřebám potenciálních uživatelů e-governmentu naopak svým rozsahem 
bariéru představuje.
(4)  Špatná koordinace:  ANO.  Její  existence  je  příčinou absence služeb  jdoucích napříč 
hranicemi resortů.
(5)  Organizační  nepružnost:  ANO.  Nedostatečná  provázanost  e-governmentu  a reforem 
veřejné  správy  vede  k tomu,  že  veřejná  správa  se  pod  vlivem  e-governmentu  mění 
minimálně.
(6)  Nedostatek  důvěry.  NE.  V českém  kontexu  strach  z nedostatečného  zabezpečení 
informací  v elektronických  sítích  nebo  ze  zneužití  informací  ze  strany  státu  nehraje 
významnou roli.
(7) Špatné technické řešení. ANO. Nedostatek inovací ve srovnání se soukromým sektorem 
vede k přetrvávání  prvotní  nekompatibility  hardwaru  a softwaru a k zaostávání  státu  za 
úrovní využití technologií ve společnosti. 

Situaci ve srovnávaných zemích oproti České republice lze shrnout takto:

Tabulka 3. Bariéry e-governmentu

Bariéra e-governmentu Česká republika Velká Británie Estonsko

1 ANO NE NE

2 NE NE NE

3 A/B NE/ANO NE/Částečně NE/Částečně

4 ANO ANO ANO

5 ANO Částečně ANO

6 NE ANO NE

7 ANO Částečně Částečně
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Má-li srovnání přinést náměty na možné zlepšení,  je třeba se zaměřit na bariéry, 
které existují v ČR, ale nikoli ve srovnávaných zemích. Takovou bariérou je (1), částečně 
pak (3B), (5) a (7).

K rozdílu u bariéry (1): Polická vůle či její absence je dle autorova názoru odrazem 
priorit  společnosti  a dokud  politické  elity  nezačnou  vnímat  e-government  jako  svou 
prioritu nebo jeho zaostávání jako problém, nelze v této oblasti očekávat výraznější posun. 
Změna postoje  politických elit  je  však dlouhodobá záležitost  a možnosti  jejího vyvolání 
jdou nad rámec této práce.

K částečnému  rozdílu  u bariéry  (3B):  Velká  Británie  i Estonsko  mohou  tím,  jak 
v současnosti začínají přizpůsobovat služby potřebám uživatelů, být pro Českou republiku 
vodítkem při překonávání této bariéry.

Příklady  uvedené  v práci  potvrzují  teoretické  předpoklady  o tom,  že  jednotlivci 
budou používat služby e-governmentu, pokud jim ušetří čas a peníze. Z příkladů vyplývá, 
že největší míry využití dosáhnou služby, které jsou pro uživatele nejpřínosnější, a k jejichž 
použití není třeba učinit žádné další výdaje. Estonsko dosáhlo vysoké úrovně komunikace 
soukromých subjektů  s veřejnou správou nejen tím,  že  nabídlo  pro  soukromé subjekty 
přínosné  služby,  ale  tím,  že  dalo  všem  občanům  zdarma  prostředek,  bez  něhož  by  je 
používat nemohli – elektronický občanský průkaz. Zpočátku naráželo využívání služeb na 
hardwarovou nevybavenost na straně občanů, neboť k použití průkazu bylo třeba si pořídit 
čtečku, ale vzhledem k tomu, že se jedná o jednorázovou investici, a k tomu, že časem bylo 
možné si nechat zdarma zřídit čistě digitální průkaz, problém vymizel. Nezbytnost toho, 
aby  takové  prostředky  byly  zdarma,  ukazuje  i relativně  pomalé  rozšiřování  placeného 
mobilního  ID  v Estonsku.  Obdobný  příklad  je  z Velké  Británie,  která  se  poučila  ze 
zkušenosti  s přihlašovacími prostředky,  kdy drtivá většina uživatelů dala před placeným 
certifikátem přednost jménu a heslu zdarma, a nyní zavádí jednotný systém elektronické 
identifikace,  který  je  pro  uživatele  též  zdarma.  V České  republice  se  jako  takový 
přihlašovací prostředek ke službám e-governmentu zvolna prosazují narozdíl od placených 
certifikátů  zdarma  zřizované  datové  schránky,  jež  měly  původně  sloužit  jinému  účelu, 
zatímco  občanské  průkazy,  u nichž  je  možné  si  za  příslib  možnosti  elektronické 
komunikace se státem v neurčité budoucnosti nechat tuto možnost z příplatek zavést, byly 
předem odsouzeny k neúspěchu. 

Jiným příkladem orientace na uživatele je uspořádání informací veřejné správy na 
jejím  webovém  portálu.  Zejména  britský  portál,  pod  který  jsou  převáděny  stránky 
jednotlivých resortů, svou návštěvností ukazuje, že takto uspořádané informace veřejnost 
používá.  Ve  Velké  Británii  se  také  při  tvorbě  politiky  i služeb  vychází  z průzkumu 
požadavků uživatelů a z jejich hlediska jsou nabízené služby posuzovány.

K částečnému  rozdílu  u bariéry  (5):  Změny  ve  veřejné  správě  pod  vlivem  e-
governmentu doposud nastávají v minimální míře. Jejich příkladem je sdílení služeb mezi 
orgány  veřejné moci,  které  se  zavádí  ve  Velké  Británii,  popsané v kap.6.4.4.  Na dopad 
těchto změn se zatím čeká a mohou tedy sloužit jako inspirace pouze teoreticky.

K částečnému rozdílu u bariéry (7): Veřejná správa v žádné ze srovnávaných zemí 
nevyužívá informační a komunikační technologie na stejné úrovni jako soukromý sektor, 
nicméně i v tomto ohledu si od nich Česká republika může vzít příklad. Estonsko se tuto 
bariéru snaží překonávat principem nulového počtu historických systémů a Velká Británie 
může být příkladem v zavádění otevřených standardů.

Ve  světle  těchto  zjištění  se  můžeme  vrátit  k výzkumným  otázkám  položeným na 
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začátku.
Jsou tedy  zkušenosti  ze  srovnávaných  zemí  vůbec  přenositelné  do  ČR?  Ano,  na 

vysoké  úrovni  zobecnění  lze  konstatovat,  že  bez  politické  vůle  a konstantní  snahy 
o modernizaci technologií, které stát používá k výkonu svých funkcí, Česká republika své 
zaostávání v oblasti v e-governmentu nedožene. Existují univerzální shora uvedené bariéry 
k zavádění i přijímání e-governmentu a Česká republika může uplatnit konkrétní uvedené 
způsoby jejich překonávání stejně jako srovnávané země.

Pokud jde o potřebu institucionálních změn, je zřejmé, že země vytvářejí instituce e-
governmentu  v souladu  se  svou  politickou  a administrativní  tradicí.  Ani  britský  model 
relativně  silného  centrálního  koordinačního  orgánu  doplněného  o osobnost  digitálního 
šampióna či radu ředitelů pro informatiku, ani estonský model koordinace na úrovni rady 
vlády a několika centrálních orgánů zaměřených na různé aspekty informatizace nevedly 
k významnému odbourání resortního přístupu k zavádění informačních technologií, je tedy 
zřejmé,  že  změnou či  vytvořením nových institucionálních  struktur  podle  zahraničního 
vzoru by Česká republika dosáhnout lepších výsledků v oblasti e-governmentu nemusela.

Tato práce se podrobněji nevěnovala ekonomické stránce e-governmentu, proto na 
otázku  po  nezbytnosti  vynakládat  na  e-government  více  prostředků  může  pouze 
odpovědět,  že  Česká  republika  má především zjevné  rezervy v nakládání  se  stávajícími 
prostředky. Jejich využití není možné provést okamžitě, ale jedině postupným zvyšováním 
sofistikovanosti státu jako zákazníka. Vedle toho povede k lepšímu hospodaření co největší 
centralizace  nákupů  informačních  a komunikačních  technologií  a používání 
standardizovaných řešení v maximální možné míře. Teprve až budou tyto rezervy využity 
a zracionalizována  politika  pořizování  ICT,  má  smysl  posuzovat,  zda  jsou  prostředky 
vynakládané na e-government dostatečné.

K racionalizaci  politiky  pořizování  ICT  by  mohl  přispět  odklon  od  resortního 
přístupu v jiném smyslu, než jsme se jím zabývali doposud, a sice při sestavování rozpočtu. 
V současnosti převažuje nabídkový přístup, kdy jednotlivé resorty předloží své požadavky, 
na  něž  jsou následně  přiděleny  prostředky,  přičemž za  logiku investic  zodpovídají  tyto 
resorty. Poptávkový přístup k sestavování rozpočtu by naopak vedl ke stanovení cílů, jichž 
má být dosaženo, a teprve následně k přidělení prostředků organizacím, jež mají za úkol je 
naplňovat. (Srov. [166: 133].) V takovém systému by se investice jednotlivých resortů do 
informatizace  neřídily  pouze  potřebou  těchto  resortů,  ale  byly  by  podřízeny  centrálně 
definovaným potřebám e-governmentu jako celku.

 10. Závěr
E-government  není  cílem sám  o sobě,  ale  prostředkem  k dosahování  jiného  cíle, 

a sice  zlepšení  správy věcí  veřejných.  Jako takový je  třeba ho integrovat do širších cílů 
veřejné politiky v oblasti poskytování veřejných služeb a efektivity výkonu veřejné správy. 
Má-li  být prostředkem k úspěšným reformám veřejné správy,  lepším veřejným službám 
a případně k větší otevřenosti státu vůči svým občanům, je třeba využívat synergií, které 
nabízí,  a nezůstávat  u modelu  20.  století,  kdy  byl  uplatňován  pouze  k elektronizaci 
stávajících činností  v rámci stávajících resortů a k řešení  provozních potřeb na základní 
úrovni,  aniž  by  se  věnovala  pozornost  tomu,  čeho  všeho  lze  jeho  prostřednictvím 
dosáhnout.

E-government  v České  republice  lze  vnímat  jako  snahu  o modernizaci  uvnitř 
stávajících organizačních hranic,  jejíž přínosy k efektivitě  jsou jen obtížně prokazatelné. 
Hodnotit však informatizační projekty pouze na základě úspor a zvyšování efektivity, které 
přinášejí, je dle autorova názoru omylem. Tyto projekty mají totiž jiný, mnohem obtížněji 
vyčíslitelný přínos spočívající v získání analytických poznatků z informací shromážděných 
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v jednotlivých  systémech  a propojených  mezi  sebou.  Tyto  poznatky  se  pak  mohou stát 
podkladem  pro  tvorbu  lepší,  informovanější  veřejné  politiky.  Informatizační  projekty 
mohou  přinášet  předem  netušené  poznatky  o společnosti  a fungování  státu  a v tomto 
ohledu bychom je mohli přirovnat k nástrojům základního výzkumu – laboratoř pořizuje 
mikroskop, aniž by věděla, co s jeho použitím zjistí a k čemu to bude. 

Pro vývoj v České republice je relevantní, že e-government plní svůj účel, nejen když 
napomáhá  vnitřnímu  fungování  veřejné  správy,  ale  též  vnějším  aspektům  tohoto 
fungování, tedy když ho používá podstatná část obyvatelstva, když je významným, pokud 
ne  dominantním  způsobem  komunikace  s veřejnou  správou  o dané  agendě  způsob 
elektronický. Jinak zůstává hračkou pro nadšence, zátěží pro úředníky, kteří musejí své 
agendy  vyřizovat  dvojím způsobem,  což  jim pouze přidělává  práci,  a toliko  nákladným 
projektem,  jehož  smysl  –  racionalizovat,  a obecně  zlepšovat,  výkon  veřejné  správy  – 
zůstává v dlouhé počáteční fázi popřen, neboť přináší pouze výdaje a úsilí navíc, a posléze 
nenaplněn.  Aby  však  bylo  možné  využít  veškerých  možných  přínosů  e-governmentu, 
a naplnit tak jeho smysl, je třeba k jeho uplatňování soustavná politická vůle, která v České 
republice chybí.
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 12. Přílohy

 12.1. Originál definic e-governmentu

Přehled původního znění definic e-government uvedených v kapitole 3.6:

Finger: „E-government is the systematic use of the ICTs to provide government services in 
more efficient and more customer-friendly ways.“ [73: 45]

Lips: „Where e-government used to be treated as a tool for modernising government it has 
gradually  been recognised as a strategic approach to transform government from 
a citizen point of view.“ [103: 33]

Fisher:  „E-governance  [is]  the  management  of  government  and  governance  practices 
through the use of ICT.“ [74: 570]

Homburg: „E-government refers to the strategic  use of ICTs (…) in and around public 
administrations,  for  the  purpose  of  creating  a 'wired'  or  'digital'  government.“ 
[87: 87]
„…e-government  has  been  defined  as  the  redesign  of  information  relationships 
between  public  administration  and  stakeholders  in  its  environment  in  order  to 
create some sort of added value.“ [87: 91]

OECD: „E-government [is] the use of information and communication technologies, and 
particularly the Internet, as a tool to achieve better government.“ [145: 11]

Margetts:  „…e-government  [is]  defined  as  the  use  by  government  of  information 
technology  internally  and  to  interact  with  citizens,  businesses  and  other 
governments…“ [105: 250]

World Bank: „'E-Government'  refers to the use by government agencies of information 
technologies  (…)  that  have  the  ability  to  transform  relations  with  citizens, 
businesses, and other arms of government.“[292:]
„E-Government refers to the use of information and communications technologies 
(ICT) to improve the efficiency,  effectiveness,  transparency and accountability  of 
government. E-Government can be seen simply as moving citizen services online, 
but  in  its  broadest  sense  it  refers  to  the  technology-enabled  transformation  of 
government - governments’ best hope to reduce costs, whilst promoting economic 
development,  increasing  transparency  in  government,  improving  service  delivery 
and  public  administration,  and  facilitating  the  advancement  of  an  information 
society.“ [291: 1]
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 12.2. E-government - srovnávací tabulka

Tato  tabulka  shrnuje  základní  statistické  údaje  a informace  o vybraných 
skutečnostech souvisejících s e-governmentem, na něž se odkazuje v textu práce, kde jsou 
též uvedeny zdroje těchto informací. Zdroje informací, které nejsou v textu uvedeny, jsou 
obsaženy v této tabulce. 

parametr Česká 
republika

Velká 
Británie

Estonsko

základní 
ukazatele

počet obyvatel (v mil.) 10,5 64 1,3

hrubý  domácí  produkt  na 
obyvatele  přepočtený  podle 
parit  kupní  síly  (mezinárodní 
$; 2013)191

28769,9 38451,7 25461,9

telekomuni-
kační 
infrastruktura 
(2013)192

%  domácností  s přístupem 
k internetu

72,6 % 88,4 % 80,3 %

%  jedinců  používajících 
internet

74,1 % 89,8 % 80 %

pevných  širokopásmových 
připojení na 100 obyvatel

17 35,7 26,5

bezdrátových 
širokopásmových připojení na 
100 obyvatel

54,4 87,2 78,9

e-government první  rozcestník/portál 
veřejné správy spuštěn v roce

2003 1994/2001 1998/2003

umístění nejnavštěvovanějších 
webových  stránek  orgánu 
veřejné  správy  mezi  všemi 
stránkami v zemi193

90. (cuzk.cz) 
a 92. 

(justice.cz)

26. (gov.uk) 36. 
(emta.ee)

umístění  portálu  veřejné 
správy  na  internetu  mezi 
všemi stránkami v zemi podle 
návštěvnosti193

643. 
(portal.gov.cz)

26. (gov.uk) 103. 
(eesti.ee)

% daňových přiznání fyzických 
osob  podávaných  online 
(2014)

11 % 85 % 95 %

zpoplatnění  nahlížení  do 
katastru nemovitostí

ne ano ano

191Zdroj: Světová banka. [185:]
192Zdroj: Mezinárodní telekomunikační unie. Podrobnější odkaz v datových podkladech v kap. 12.6. 
193Zdroj: http://www.alexa.com/topsites/countries. Data z 29. 3. 2015.
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 12.3. Významné informační systémy České republiky 

Tabulka 4. Významné informační systémy České republiky

Správce Název
1 Česká inspekce životního prostředí Centrální informační systém (CIS)
2 Český statistický úřad Integrovaný agendový informační systém registru osob (IAIS 

- ROS)
3 Český statistický úřad Soustava statistických registrů (SSREG)
4 Český telekomunikační úřad Automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra 

(ASMKS)
5 Český telekomunikační úřad Systém pro podporu správy kmitočtového spektra (Spectra)
6 Český telekomunikační úřad Modulární správní systém (MOSS)
7 Český úřad zeměměřický a katastrální IS územní identifikace (ISUI)
8 Český úřad zeměměřický a katastrální Informační systém katastru nemovitostí (ISKN)
9 Energetický regulační úřad Jednotný informační systém ERU
10 Generální finanční ředitelství Automatizovaný daňový informační systém (ADIS)
11 Generální ředitelství cel Centrální registr subjektů (CRS)
12 Generální ředitelství cel Informační systém agendy celního a daňového řízení
13 Ministerstvo dopravy Aplikace pro testování nových řidičů a dopravců v rámci 

autoškol (eTesty)
14 Ministerstvo dopravy Centralizovaný informační systém STK (CIS STK)
15 Ministerstvo dopravy Centrální registr dopravců (CRD)
16 Ministerstvo dopravy Centrální registr řidičů (CRŘ)
17 Ministerstvo dopravy Centrální registr vozidel (CRV)
18 Ministerstvo dopravy Informační systém o silniční a dálniční síti CR (ISSDS ČR)
19 Ministerstvo dopravy Informační systém pro podporu při schvalování technické 

způsobilosti vozidel (ZTP)
20 Ministerstvo dopravy IS Digitální tachograf (ISDT)
21 Ministerstvo dopravy Databáze vozidel (DAVOZ)
22 Ministerstvo dopravy Přeprava nebezpečných věcí (ADR)
23 Ministerstvo dopravy Systém elektronického mýta (MÝTO)
24 Ministerstvo financí Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví 

státu (EDS/SMVS)
25 Ministerstvo financí Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP)
26 Ministerstvo financí Informační systém programového financování (ISPROFIN)
27 Ministerstvo financí VIOLA
28 Ministerstvo obrany Biologický a monitorovací informační systém
29 Ministerstvo obrany Informační systém mobilizačních příprav
30 Ministerstvo obrany Informační systém o službě a personálu
31 Ministerstvo obrany Informační systém Vojenské policie
32 Ministerstvo obrany LETVIS
33 Ministerstvo obrany Síť včasného zjištění armádní radiační monitorovací sítě 

(SVZ ARMS)
34 Ministerstvo obrany Štábní informační systém AČR
35 Ministerstvo obrany Zdravotnický informační systém
36 Ministerstvo práce a sociálních věcí Informační systém pomoci v hmotné nouzi
37 Ministerstvo práce a sociálních věcí Informační systém registr poskytovatelů sociálních služeb
38 Ministerstvo práce a sociálních věcí Informační systém v oblasti zaměstnanosti
39 Ministerstvo práce a sociálních věcí Informační systém o dávkách státní sociální podpory
40 Ministerstvo práce a sociálních věcí Informační systém o příspěvku na péči
41 Ministerstvo práce a sociálních věcí Informační systém o dávkách pro osoby se zdravotním 

postižením
42 Ministerstvo práce a sociálních věcí Informační systém sociálně-právní ochrany dětí
43 Ministerstvo práce a sociálních věcí Jednotný informační systém práce a sociálních věcí
44 Ministerstvo průmyslu a obchodu IS Registru živnostenského podnikání
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45 Ministerstvo spravedlnosti Centrální evidence stíhaných osob
46 Ministerstvo spravedlnosti Evidence znalců a tlumočníků - prezentační část
47 Ministerstvo spravedlnosti Informační systém Rejstříku trestů (RT)
48 Ministerstvo spravedlnosti Informační systém registru obchodního rejstříku (ISROR)
49 Ministerstvo spravedlnosti Informační systém insolvenčního rejstříku (ISIR)
50 Ministerstvo školství, mládeže a tělov. Informační systém uznávání kvalifikací (ISKA)
51 Policie České republiky Informační systém cizinců
52 Policie České republiky Informační systém ZBRANĚ
53 Policie České republiky Informační systém Policie ČR
54 Ministerstvo vnitra Czech POINT - systém kontaktních míst veřejné správy
55 Ministerstvo vnitra Informační systém datových schránek (ISDS)
56 Ministerstvo vnitra Informační systém evidence cestovních dokladů (ISECD)
57 Ministerstvo vnitra Informační systém evidence občanských průkazů (ISEOP)
58 Ministerstvo vnitra Informační systém evidence obyvatel (ISEO)
59 Ministerstvo vnitra Portál veřejné správy (PVS)
60 Ministerstvo vnitra Rejstřík politických stran a politických hnutí
61 Ministerstvo vnitra Ústřední evidence nabytí a pozbytí státního občanství České 

republiky
62 Ministerstvo zahraničních věcí Víza ČR (EVC2)
63 Ministerstvo zahraničních věcí Systém na pořizování, přenos a zpracování žádostí o cestovní 

doklad s biometrickými prvky (ePasy)
64 Ministerstvo zdravotnictví Ochrana veřejného zdraví
65 Ministerstvo zemědělství Informační systém VODA
66 Ministerstvo zemědělství Informační systém vodovodů a kanalizací (ISVaK)
67 Ministerstvo zemědělství Integrovaný zemědělský registr (IZR)
68 Ministerstvo zemědělství Evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (LPIS)
69 Ministerstvo zemědělství Společný zemědělský registr (SZR)
70 Ministerstvo životního prostředí Integrovaný registr znečišťování životního prostředí
71 Ministerstvo životního prostředí Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností
72 Ministerstvo životního prostředí Informační systém SEA
73 Ministerstvo životního prostředí Informační systém EIA
74 Nejvyšší kontrolní úřad Kontrolní informační systém
75 Probační a mediační služba Agendový informační systém AIS PMS
76 Správa státních hmotných rezerv Informační systém pro plánování civilních zdrojů Argis 

(ISARGIS)
77 Správa státních hmotných rezerv IS Krizkom
78 Správa základních registrů Formulářový agendový informační systém (FAIS)
79 Správa základních registrů Systém řízení přístupů do základních registrů (RACS)
80 Státní zemědělský a intervenční fond Informační systém platební agentury (IS PA)
81 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Registr externích adres (REA)
82 Státní ústav pro kontrolu léčiv Centrální úložiště elektronických receptů
83 Státní ústav pro kontrolu léčiv Registr léčivých přípravků s omezením
84 Úřad pro civilní letectví IS úřadu pro civilní letectví (IS ÚCL)
85 Úřad pro ochranu osobních údajů Informační systém Úřadu pro ochranu osobních údajů (IS 

ÚOOÚ)
86 Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových
Informační systém majetku státu (ISMS)

87 Úřad průmyslového vlastnictví Informační systém duševního vlastnictví (ISDV)
88 Úřad vlády České republiky Elektronická knihovna legislativního procesu (eKLEP)
89 Ustav zdravotnických informací 

a statistiky České republiky
Národní zdravotnický informační systém (NZIS)

90 Vězeňská služba České republiky Vězeňský informační systém (VIS)
91 Všeobecná zdravotní pojišťovna České 

republiky
Centrální registr pojištěnců

92 Zeměměřický úřad IS veřejné správy zeměměřictví
Zdroj:  Příloha  č.  1  vyhlášky  Národního  bezpečnostního  úřadu  a Ministerstva  vnitra  č. 317/2014  Sb.  o významných 
informačních systémech a jejich určujících kritériích. [228:]
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 12.4. Analýza aktérů194

Na  řešení  problému  pomalého  a neefektivního  zavádění  e-governmentu  v České 
republice se mohou podílet různí aktéři. Podle jejich vztahu k problému je lze rozdělit do 
tří skupin. 

První  skupinou jsou aktéři,  na něž má existence problému vliv.  Obecně se jedná 
o všechny, kdo mají co do činění s veřejnou správou - tedy občany a podniky – a o veřejnou 
správu samotnou, tedy jednotlivé úřady i její soukromé vykonavatele (např. exekutory). 

Druhou  skupinou  jsou  tvůrci  politiky,  tedy  ti,  kteří  nastavují  pravidla  a určují 
dynamiku dění v oblasti e-governmentu. Primární odpovědnost v současnosti připadá na 
ministerstvo vnitra. Významným hybatelem změn mohou být politici a politické strany – 
bez  jejich  vůle  se  jakékoli  prováděné  změny  minou  účinkem.  K příslušné  radě  vlády 
v analýze  vzhledem  k její  dlouhodobé  nečinnosti  a minimálním  dopadům  jejích 
předchozích aktivit nepřihlížíme. V přehledu uvedeného digitálního šampióna v další části 
nazýváme  skutečným  DŠ,  zatímco  dnes  formálně  existující  DŠ  je  vzhledem  k řešení 
problému irelevantní.

Do poslední skupiny aktérů patří subjekty, které problém ovlivňuje nepřímo a které 
mohou  nepřímo  přispět  k jeho  (ne)řešení.  Jednou  podskupinou  jsou  zde  dodavatelé 
technologií, neboť bez nich není žádný úřad s to budovat své informační systémy, stejně 
jako de facto žádný stát není v současnosti schopen se sám vyzbrojit. Druhou podskupinou 
jsou  pak  média,  školy  a občanská  sdružení,  neboť  i jejich  působení  může  vést  k řešení 
problému. 

V následující  tabulce  shrnujeme  aktuální  postoje  aktérů  k problému,  jejich 
kompetence  vzhledem  k problému  a obecně  shrnujeme,  jak  velký  vliv  na  jeho  řešení 
mohou mít. Z přehledu jednoznačně vyplývá, kam orientovat úvahy o řešení problému – na 
aktéry, jejichž vliv na řešení považujeme za největší, v našem případě na tvůrce politiky e-
governmentu. 

Tabulka 5. Analýza aktérů

Aktér Role Postoj k problému Kompetence Vliv  na 
řešení 
problému

Občané Koncoví 
příjemci 
(kdo  má 
problém)

Problém  pociťují,  pouze  když  dojde 
k selhání  nějakého  systému.  Pouze 
menšina  si  uvědomuje  při  styku  se 
státem, že by to šlo i jinak.

Mohou  být  obecně  nespokojeni 
s neefektivitou  fungování 
a vysokými  výdaji  státu  a podle 
toho hlasovat ve volbách. 

Malý

Podniky Problém  vnímají  intenzivně  – 
administrativní  náklady  na  styk  se 
státem  pro  ně  nejsou  zanedbatelné; 
administrativní  průtahy,  ke  kterým 
přispívá  špatné  nasazení  či 
nenasazení  informačních  technologií 
na  straně  státu,  zpomalují  jejich 
činnost. 

Jejich sdružení (např. Hospodářská 
komora)  mohou  vyvíjet  tlak  na 
řešení problému.

Střední

Soukromé 
osoby 
vykonávající 
veřejnou 
správu

Nejvíce  dotčená  skupina  –  styk  se 
státem pro ně z definice tvoří  velkou 
část  práce;  náklady  na  něj  přenášejí 
dále – na občany a podniky.

Jsou schopné přesně definovat své 
požadavky.  Mohou  vyvíjet  tlak  na 
řešení  problému  prostřednictvím 
svých profesních samospráv.

Střední

Úřady Problém  jim  ztěžuje  práci  a vede Samy  problémy  řeší,  ale  ne  vždy Střední

194Tento text je převzat z autorovy práce Pomalé a neefektivní zavádění e-governmentu v České republice k 
předmětu JSM527 Metody a analýzy tvorby politik II z ledna 2015.
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(ústřední 
orgány 
i samospráva
)

k tomu,  že  nejsou  schopny  se 
vyrovnávat  s nárůstem  svých  agend 
jinak než vlastním růstem.

efektivně – neumějí dobře zadávat 
IT zakázky a navzájem své systémy 
koordinovat. 

Ministerstvo 
vnitra  – 
odbor  e-
governmentu

Cílová 
skupina 
(mohou 
problém 
vyřešit)

Proměnlivý. Aktuálně je cílem zastavit 
plýtvání  a do  nových  systémů 
neinvestovat. 

Připravuje  legislativu  pro  danou 
oblast  a koordinuje  zavádění  e-
governmentu ve veřejné správě.

Velký

Digitální 
šampión

Tento  aktér  neexistuje.  Jeho  hlavní 
náplní práce by bylo problém řešit. 

Byl  by  ztělesněním  politické  vůle 
problém řešit, pro e-government by 
soustavně  získával  podporu 
a prostředky,  upozorňoval  by  na 
problémy,  a tím  by  napomohl 
k vyřešení problému. 

Velký

Politici 
a politické 
strany

Řešení  problému  není  prioritou,  ve 
veřejném diskursu je používán pouze 
ke  kritice  protivníků,  když  dojde 
k nějakému selhání.

Udělat  z problému  politické  téma 
a vytvořit tak tlak na jeho řešení. 

Velký

Média Třetí  strany 
(problémem 
ovlivněny 
nepřímo; 
mohou 
nepřímo 
ovlivnit jeho 
řešení)

Problému  se  věnují,  když  dojde 
k nějakému  selhání,  a při  příležitosti 
významných změn systému.

Mohou ovlivňovat veřejné mínění – 
vytvářet povědomí o problému.

Střední

Školy Problém  řeší  pouze  jako  jeho 
subjekty.

Vzděláváním  o možnostech 
informačních  technologií  mohou 
přispět  k nástupu  generace,  která 
od státu bude vyžadovat nasazení e-
governmentu a masově jej používat.

Malý

Občanská 
sdružení

Problému  se  věnují  v souvislosti 
s korupcí a neefektivitou hospodaření 
státu a naznačují možná řešení.

Vytvářejí  tlak  na  efektivnější 
hospodaření  a jsou  schopné 
soustavně  odhalovat  přehmaty 
státu v oblasti e-governmentu.

Malý

Dodavatelé 
technologií  – 
stávající

Aktuální  stav  pro  ně  problém 
nepředstavuje  –  mají  zisk 
z roztříštěnosti  systémů, kdy se totéž 
musí  dělat  v různých  institucích  od 
začátku,  a ze  zamčení  odběratelů  do 
svých řešení (vendor lock-in).

Jsou  schopné  zákazníky  z řad 
veřejné  správy  přesvědčit 
o výhodnosti svých řešení a působit 
tak proti změně systému.

Střední

Dodavatelé 
technologií  – 
ostatní 

Nemohou  se  zúčastnit  soutěže 
o všechny zakázky veřejného sektoru, 
protože  stávající  hráči  své  zákazníky 
zamkli do svých řešení.

Prostřednictvím  profesních 
sdružení mohou lobbovat za změnu 
systému.

Malý
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 12.5. Chronologický přehled vybraných událostí souvisejících s vývojem e-governmentu v České 
republice

Tabulka 6. Chronologický přehled vybraných událostí souvisejících s vývojem e-governmentu v České republice

datum usnesení vlády strategie legislativa instituce událost

1.11.1990 853/90 Zásady  státní  politiky  v rozvoji 
informatizace

16.1.1991 13/91  -  o nezbytných  opatřeních  pro  výstavbu 
státního informačního systému České republiky

zřízena  Komise  vlády  ČR  pro 
státní informační systém

11.4.1991 109/91 Zásady  státní  politiky  České 
republiky v oblasti informatizace

26.6.1991 208/91 - o řešení státního informačního systému ČR

29.6.1992 470/92 -  o závaznosti  pravidel zadávání zakázek na 
projekty,  dodávky  a služby  pro  státní  informační 
systém České republiky

26.5.1993 273/93 - o finančním zabezpečení rozvoje a provozu 
základních  registrů  státní  správy  v návaznosti  na 
potřeby daňového a celního informačního systému

3.5.1995 262/95  -  o technickém  standardu  státního 
informačního  systému  České  republiky,  národní 
prostředí, verze 2.1

20.9.1995 534/95  -  k postupu výstavby  státního  informačního 
systému České republiky s využitím komunikační sítě 
resortu ministerstva financí ostatními resorty

31.1.1996 91/96  -  k záměru  a postupu  výstavby  státního 
informačního systému České republiky

1.11.1996 Zákon č. 272/1996 Sb., kterým se 
provádějí  některá  opatření  v  
soustavě ústředních orgánů státní 
správy České republiky a  kterým 
se mění  a  doplňuje  zákon České 
národní  rady  č.  2/1969  Sb.,  o  
zřízení  ministerstev  a  jiných 
ústředních  orgánů  státní  správy 
České  republiky,  ve  znění 
pozdějších  předpisů,  a  mění  a  
doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o  
působnosti  Správy  státních 
hmotných rezerv.

zřízen  Úřad  pro  státní 
informační systém

1.7.1998 467/98 Základní  teze  rozvoje  informačních 



systémů veřejné správy

19.10.1998 680/1998 Strategický  rámec  rozvoje  veřejné 
správy  České  republiky  pro  období 
2014-2020

zřízena  Rada  vlády  ČR  pro 
státní informační politiku

31.5.1999 525/1999 – k návrhu státní informační politiky Státní informační politika – cesta k  
informační společnosti

11.10.1999 1059/99 Koncepce  budování  informačních 
systémů veřejné správy

1.1.2000 Zákon  č.  106/1999  Sb., 
o svobodném  přístupu 
k informacím.

31.5.2000 527/2000 Akční  plán  realizace  státní 
informační  politiky  pro  období  do 
konce roku 2002

1.6.2000 Zákon  č.  101/2000  o  ochraně 
osobních  údajů  a  o  změně 
některých zákonů.

1.10.2000 Zákon  č.  227/2000  Sb.,  o  
elektronickém podpisu a  o  změně 
některých dalších zákonů.

23.10.2000 Zákon  č.  365/2000  Sb.,  o  
informačních  systémech  veřejné 
správy  a  o  změně  některých 
dalších zákonů.

ÚSIS přejmenován na ÚVIS

13.6.2001 594/2001 Národní akční plán eEurope+

1.10.2001 Nařízení  vlády  č.  304/2001, 
kterým  se  provádí  zákon  č. 
227/2000  Sb.,  o  elektronickém 
podpisu  a  o  změně  některých 
dalších  zákonů  (zákon  o  
elektronickém podpisu). 

1.9.2002 spuštěno  Elektronické 
tržiště  pro  subjekty  veřejné 
správy

1.1.2003 Zákon č. 517/2002 Sb., kterým se 
provádějí  některá  opatření  v  
soustavě ústředních orgánů státní 
správy a  mění některé zákony.

zřízeno  Ministerstvo 
informatiky

1.3.2003 spuštěna  služba 
elektronického  podání 
některých  daňových 
přiznání 



7.10.2003 spuštěn  Portál  veřejné 
správy

24.3.2004 265/2004  –  o Státní  informační  a komunikační 
politice

Státní  informační  a  komunikační 
politika – eČesko 2006

1.10.2004 podán  první  evidenční  list 
důchodového  pojištění 
elektronicky

1.1.2005 Zákon  č.  499/2004  Sb.,  o  
archivnictví a  spisové službě. 

20.9.2006 1085/2006  –  o souboru  opatření  pro  urychlení 
rozvoje eGovernmentu v České republice

28.3.2007 293/2007  -  k  návrhu  na  zřízení  Rady  vlády  pro 
informační společnost

zřízena  Rada  vlády  pro 
informační společnost (později 
přejmenována  na  Radu  vlády 
pro  konkurenceschopnost 
a informační společnost)

28.3.2007 zprovozněn  první 
CzechPOINT

1.6.2007 Zákon  č.  110/2007  Sb.,  o  
některých  opatřeních  v  soustavě 
ústředních  orgánů  státní  správy, 
souvisejících  se  zrušením 
Ministerstva  informatiky  a  o  
změně některých zákonů.

zrušeno  Ministerstvo 
informatiky

11.7.2007 757/2007  -  o strategii  Efektivní  veřejná  správa 
a přátelské veřejné služby

Efektivní veřejná správa a  přátelské 
veřejné  služby:  Strategie  realizace 
Smart Administration 2007-2015

7.4.2008 Strategie  rozvoje  služeb  pro 
informační společnost

1.7.2009 Zákon  č.  300/2008  Sb.,  o  
elektronick ých  ú konech  a  
autorizovan é  konverzi 
dokumentů; národní standard pro 
elektronické  systémy  spisové 
služby

spuštěn  Informační  systém 
datových schránek

1.7.2010 Zákon  č.  111/2009  Sb.,  o  
základních registrech.

1.7.2012 zahájen  ostrý  provoz 
systému základních registrů

25.7.2012 585/2012  -  k návrhu na  změnu Statutu Rady vlády 
pro  konkurenceschopnost  a informační  společnost 
a o obměně jejích členů

jmenován digitální šampión

8.10.2012 zprovozněn 



CzechPOINT@home 

24.11.2014 961/2014  –  o zřízení  Rady  vlády  pro  informační 
společnost

zrušena  Rada  vlády  pro 
konkurenceschopnost 
a informační  společnost 
a zřízena  Rada  vlády  pro 
informační společnost

14.1.2015 21/2015 Implementační  plány  Strategického 
rámce rozvoje veřejné správy České 
republiky pro období 2014-2020

* U zákonů je uvedeno datum jejich nabytí účinnosti.
Zdroj: autor. 



 12.6. Podkladová data

Tabulka 7. Podkladová data - EEGR, EGDI

kód
EEGR 
2003

EEGR 
2004

EEGR 
2005

EEGR 
2008

EEGR 
2010

EEGR 
2012

EEGR 
2014

EGDI 
2003

EGDI 
2004

EGDI 
2005

EGDI 
2008

EGDI 
2010

EGDI 
2012

EGDI 
2014

ČR CZ 24 19 20 17 21 27 28 0,54168 0,6214 0,63955 0,6696 0,60602 0,64914 0,60695
Velká Británie UK 3 2 3 6 1 2 3 0,81403 0,88521 0,87773 0,7872 0,81466 0,89603 0,86948
Estonsko EE 10 13 12 8 12 11 8 0,6968 0,70289 0,73473 0,76 0,69653 0,79873 0,81796
Belgie BE 15 10 11 16 9 15 16 0,67008 0,75247 0,73806 0,6779 0,72246 0,77181 0,75638
Bulharsko BG 23 28 30 28 29 30 31 0,54801 0,54172 0,56047 0,5719 0,55902 0,61315 0,54209
Dánsko DK 2 1 1 2 4 3 9 0,82046 0,90466 0,90576 0,9134 0,78722 0,88885 0,8162
Finsko FI 7 4 4 10 11 7 4 0,76112 0,82389 0,82311 0,7488 0,6967 0,85052 0,84491
Francie FR 12 15 15 5 6 4 1 0,68961 0,66866 0,69251 0,8038 0,75103 0,86349 0,89384
Chorvatsko HR 26 30 31 30 22 18 26 0,53142 0,52266 0,54802 0,565 0,5858 0,73284 0,62817
Irsko IE 11 12 13 12 13 22 13 0,69651 0,70576 0,72508 0,7296 0,68655 0,71492 0,781
Island IS 9 8 8 14 14 13 10 0,7019 0,76988 0,77936 0,7176 0,66971 0,78354 0,797
Itálie IT 13 17 16 19 24 20 14 0,685 0,65979 0,67939 0,668 0,57995 0,71895 0,7593
Kypr CY 31 31 25 25 27 26 29 0,47406 0,51886 0,58722 0,6019 0,57053 0,65081 0,59576
Litva LV 29 27 22 26 23 25 19 0,50573 0,54859 0,60504 0,5944 0,58261 0,6604 0,71775
Lotyšsko LT 22 29 28 20 18 17 17 0,55733 0,53666 0,57862 0,6617 0,62952 0,73329 0,72709
Lucembursko LU 16 16 19 9 16 10 15 0,6562 0,65998 0,65131 0,7512 0,66721 0,80135 0,75911
Maďarsko HU 28 22 18 22 17 19 22 0,51625 0,58572 0,65358 0,6494 0,63147 0,72014 0,66374
Malta MT 18 14 14 21 20 23 23 0,63596 0,68765 0,70118 0,6582 0,61293 0,7131 0,6518
Německo DE 6 7 6 15 8 9 12 0,76164 0,78733 0,80497 0,7136 0,73085 0,80788 0,7864
Nizozemsko NL 8 6 7 4 2 1 2 0,74649 0,80261 0,80205 0,8631 0,80968 0,91249 0,88966
Norsko NO 4 5 5 3 3 6 6 0,77814 0,81777 0,8228 0,8921 0,80199 0,85931 0,83572
Polsko PL 21 20 26 24 30 28 25 0,57644 0,60263 0,58721 0,6134 0,55822 0,64414 0,64822
Portugalsko PT 17 21 21 23 25 21 21 0,64554 0,59527 0,60839 0,6479 0,57869 0,7165 0,68996
Rakousko AT 14 11 9 11 15 12 11 0,6756 0,74873 0,76023 0,7428 0,66793 0,78395 0,79124
Rumunsko RO 30 26 29 31 31 31 30 0,48278 0,55035 0,5704 0,5383 0,54791 0,60595 0,56315
Řecko EL 25 24 23 29 26 24 20 0,53989 0,55806 0,5921 0,5718 0,57075 0,68716 0,71176
Slovensko SK 27 25 24 27 28 29 27 0,528 0,55647 0,58867 0,5889 0,56387 0,62918 0,61478
Slovinsko SI 19 18 17 18 19 16 24 0,63129 0,65064 0,67615 0,6681 0,62426 0,74921 0,65054
Španělsko ES 20 23 27 13 5 14 5 0,60236 0,58441 0,58474 0,7228 0,75156 0,77696 0,84098
Švédsko SE 1 3 2 1 7 5 7 0,83967 0,87406 0,8983 0,9157 0,74744 0,8599 0,8225
Švýcarsko CH 5 9 10 7 10 8 18 0,76351 0,75384 0,75479 0,7626 0,7136 0,81341 0,7267
Zdroje dat k indexu e-governmentu OSN: viz kap. 4.1; zpracování dat autor.
Vysvětlivky: EEGR = pořadí EGDI – země EHP; EGDI = E-Government Development Index



Tabulka 8. Podkladová data - EGR, EPI, HCI
EGR 
2003

EGR 
2004

EGR 
2005

EGR 
2008

EGR 
2010

EGR 
2012

EGR 
2014

EPI 
2003 EPI 2004 EPI 2005 EPI 2008 EPI 2010 EPI 2012 EPI 2014

HCI 
2003

HCI 
2004

HCI 
2005

HCI 
2008

HCI 
2010

HCI 
2012

HCI 
2014

CZ 36 28 29 25 33 46 53 0,2414 0,21311 0,20634 0,20454 0,12857 0,2632 0,2549 0,89 0,91 0,92 0,93618 0,9429 0,88984 0,8755
UK 5 3 4 10 4 3 8 1 1 1 0,43181 0,77142 0,9211 0,96078 0,99 0,99 0,99 0,96994 0,95423 0,90074 0,8574
EE 16 20 19 13 20 20 15 0,7586 0,63934 0,61904 0,72727 0,68571 0,7632 0,7647 0,95 0,96 0,98 0,97344 0,96663 0,90847 0,8889
BE 23 16 18 24 16 24 25 0,2931 0,60655 0,50793 0,40909 0,58571 0,1316 0,62745 0,99 0,99 0,99 0,9771 0,97513 0,92641 0,8932
BG 35 41 45 43 44 60 73 0,1379 0,21311 0,25396 0,04545 0,3 0,0263 0,2549 0,9 0,91 0,91 0,92622 0,93503 0,84864 0,796
DK 4 2 2 2 7 4 16 0,4483 0,7377 0,7619 0,93181 0,64285 0,5526 0,54901 0,98 0,99 0,98 0,99333 0,99333 0,94888 0,9132
FI 10 9 9 15 19 9 10 0,4483 0,57377 0,55555 0,27272 0,41428 0,7368 0,70588 0,99 0,99 0,99 0,99333 0,99333 0,9467 0,9037
FR 19 24 23 9 10 6 4 0,6379 0,45901 0,41269 0,93181 0,6 0,5789 0,96078 0,97 0,96 0,96 0,98183 0,97723 0,92442 0,8812
HR 39 48 47 47 35 30 47 0,2414 0,19672 0,1746 0,13636 0,45714 0,2895 0,33333 0,88 0,88 0,9 0,89916 0,91813 0,86152 0,7928
IE 17 19 20 19 21 34 22 0,5862 0,2295 0,19047 0,25 0,44285 0,1316 0,64705 0,96 0,96 0,96 0,99315 0,9931 0,9535 0,9619
IS 15 14 15 21 22 22 19 0,0862 0,11475 0,12698 0,06818 0,04285 0,1579 0,49019 0,96 0,96 0,96 0,97789 0,9811 0,93099 0,9178
IT 20 26 25 27 38 32 23 0,4655 0,2295 0,23809 0,22727 0,21428 0,2632 0,78431 0,94 0,93 0,93 0,95824 0,96836 0,91203 0,8552
CY 51 49 37 35 42 45 58 0,0172 0,06557 0,07936 0,0909 0,48571 0,0789 0,31372 0,88 0,9 0,89 0,90387 0,91353 0,87509 0,7828
LV 48 39 32 36 37 42 31 0,0862 0,16393 0,1746 0,22727 0,27142 0,2105 0,70588 0,93 0,95 0,95 0,9654 0,9608 0,88787 0,8288
LT 34 43 40 28 28 29 29 0,1034 0,08196 0,11111 0,47727 0,52857 0,5263 0,64705 0,93 0,94 0,96 0,96879 0,96916 0,92401 0,8557
LU 25 25 28 14 25 19 24 0,2931 0,14754 0,14285 0,61363 0,17142 0,3947 0,54901 0,9 0,9 0,91 0,91567 0,9156 0,84035 0,783
HU 44 33 27 30 27 31 39 0,2931 0,39344 0,38095 0,20454 0,31428 0,4474 0,45098 0,93 0,93 0,95 0,96043 0,9597 0,9065 0,8668
MT 27 21 21 29 30 35 40 0,3448 0,45901 0,47619 0,38636 0,34285 0,2632 0,47058 0,88 0,87 0,87 0,85558 0,88703 0,80572 0,7855
DE 9 12 11 22 15 17 21 0,5345 0,59016 0,55555 0,15909 0,61428 0,7632 0,70588 0,97 0,96 0,95 0,95318 0,95333 0,89705 0,8862
NL 11 11 12 5 5 2 5 0,6379 0,80327 0,69841 0,52272 0,6 1 1 0,99 0,99 0,99 0,98809 0,98703 0,94249 0,9224
NO 7 10 10 3 6 8 13 0,3448 0,36065 0,39682 0,52272 0,5 0,6842 0,68627 0,98 0,99 0,99 0,99076 0,98843 0,93468 0,938
PL 32 29 38 33 45 47 42 0,3966 0,31147 0,3492 0,22727 0,24285 0,1842 0,49019 0,94 0,95 0,96 0,95595 0,95516 0,90435 0,8396
PT 26 31 30 31 39 33 37 0,4483 0,21311 0,20634 0,25 0,27142 0,3684 0,64705 0,94 0,97 0,97 0,9249 0,93566 0,8931 0,8227
AT 21 17 16 16 24 21 20 0,1379 0,44262 0,41269 0,47727 0,5 0,3684 0,62745 0,96 0,97 0,96 0,96637 0,9598 0,90907 0,866
RO 50 38 44 51 47 62 64 0,0517 0,21311 0,31746 0,04545 0,18571 0,0789 0,47058 0,88 0,88 0,88 0,90474 0,9226 0,87829 0,81
EL 37 36 35 44 41 37 34 0,0862 0,11475 0,15873 0,0909 0,25714 0,3421 0,80392 0,92 0,93 0,95 0,96979 0,98036 0,93317 0,8741
SK 40 37 36 38 43 53 51 0,1724 0,14754 0,1746 0,06818 0,07142 0,1316 0,62745 0,91 0,9 0,91 0,9211 0,931 0,86957 0,8265
SI 28 27 26 26 29 25 41 0,3103 0,21311 0,22222 0,22727 0,51428 0,2105 0,39215 0,94 0,94 0,96 0,97883 0,977 0,93003 0,9072
ES 29 34 39 20 9 23 12 0,1552 0,03278 0,07936 0,36363 0,82857 0,5 0,78431 0,97 0,97 0,97 0,98683 0,9792 0,94091 0,9152
SE 2 4 3 1 12 7 14 0,5862 0,57377 0,57142 0,65909 0,48571 0,6842 0,60784 0,99 0,99 0,99 0,97756 0,9698 0,91406 0,8802
CH 8 15 17 12 18 15 30 0,4655 0,29508 0,42857 0,40909 0,2 0,3421 0,37 0,94 0,95 0,95 0,94551 0,9358 0,88881 0,86

Vysvětlivky: EGR = pořadí EGDI - všechny sledované země; EPI = E-Participation Index; HCI = Human Capital Index



Tabulka 9. Podkladová data - OSI, OSIR, TCI
OSI 

2003
OSI 

2004
OSI 

2005
OSI 

2008
OSI 

2010
OSI 
2012

OSI 
2014

OSIR 
2003

OSIR 
2004

OSIR 
2005

OSIR 
2008

OSIR 
2010

OSIR 
2012

OSIR 
2014 TCI 2003 TCI 2004

TCI 
2005

TCI 
2008 TCI 2010 TCI 2012

TCI 
2014

CZ 0,34934 0,54826 0,58846 0,64548 0,45396 0,54248 0,37007 26 18 20 12 17 25 30 0,3857 0,40594 0,41019 0,42792 0,4258 0,51511 0,57532
UK 0,77729 0,97297 0,99615 0,6923 0,7746 0,97385 0,89763 1 1 1 9 1 1 4 0,67481 0,69267 0,64705 0,70222 0,71637 0,81351 0,8534
EE 0,64192 0,69884 0,69615 0,71237 0,50158 0,82352 0,77165 6 9 13 7 11 8 6 0,49849 0,44983 0,52805 0,59577 0,62729 0,66421 0,79337
BE 0,50655 0,7722 0,71153 0,53846 0,62539 0,64705 0,67716 17 6 10 20 7 18 13 0,51371 0,49522 0,51266 0,52224 0,56979 0,74198 0,6988
BG 0,53711 0,50579 0,51923 0,48494 0,40952 0,49019 0,23622 15 22 23 24 22 31 31 0,20691 0,20938 0,25219 0,30707 0,33704 0,50062 0,59406
DK 0,69432 0,93436 0,97307 1 0,67301 0,8562 0,66141 2 2 2 1 6 6 16 0,78707 0,78962 0,76422 0,74414 0,69879 0,86 0,87403
FI 0,60262 0,80694 0,82692 0,6321 0,47936 0,88235 0,77165 9 3 5 13 14 3 5 0,69075 0,67473 0,65241 0,62456 0,62399 0,7225 0,8594
FR 0,56986 0,54054 0,61153 0,82943 0,68253 0,87581 1 11 19 16 4 4 4 1 0,52898 0,50546 0,50601 0,59921 0,59539 0,79024 0,80029
HR 0,42358 0,39382 0,4423 0,43143 0,42222 0,64052 0,46456 22 28 28 29 19 19 26 0,2907 0,29417 0,30176 0,36832 0,422 0,69649 0,62711
IE 0,61572 0,65637 0,71153 0,67558 0,49841 0,53594 0,67716 8 12 11 10 12 27 14 0,51381 0,50091 0,50371 0,5217 0,57386 0,65533 0,70391
IS 0,33624 0,56756 0,60769 0,46153 0,39682 0,54248 0,61417 27 16 17 27 24 26 19 0,80947 0,78209 0,77038 0,72099 0,63948 0,87716 0,85906
IT 0,61572 0,55212 0,62692 0,5117 0,28888 0,57516 0,74803 7 17 15 22 31 23 10 0,4993 0,49726 0,48124 0,53891 0,49143 0,66966 0,67473
CY 0,11353 0,23552 0,46153 0,47826 0,37142 0,56209 0,47244 31 31 27 25 28 24 25 0,42865 0,42106 0,41014 0,42744 0,43266 0,51526 0,53203
LV 0,26637 0,38996 0,48461 0,44816 0,41587 0,58823 0,70078 30 30 26 28 20 21 12 0,32083 0,30583 0,38052 0,37406 0,37621 0,50509 0,62367
LT 0,52401 0,43243 0,52307 0,60869 0,48253 0,69934 0,7559 16 24 22 15 13 12 8 0,21798 0,23755 0,2528 0,40925 0,44132 0,57652 0,56968
LU 0,40829 0,42857 0,4 0,60869 0,38095 0,69934 0,62204 24 25 30 16 27 13 18 0,66031 0,65137 0,64393 0,73362 0,71375 0,86437 0,87225
HU 0,31222 0,53667 0,70384 0,61705 0,50476 0,68627 0,55905 29 20 12 14 10 14 21 0,30652 0,2905 0,30691 0,37162 0,4338 0,56766 0,56536
MT 0,56768 0,73745 0,7923 0,72575 0,46984 0,61437 0,40157 12 7 7 6 16 20 29 0,4602 0,45551 0,44125 0,39114 0,48627 0,7192 0,76834
DE 0,6834 0,79536 0,8423 0,57525 0,5492 0,75163 0,66929 4 4 4 18 8 10 15 0,63153 0,60664 0,6226 0,61644 0,69553 0,77497 0,80377
NL 0,5393 0,71814 0,73461 0,78929 0,67936 0,96078 0,92913 14 8 9 5 5 2 3 0,71018 0,69969 0,68153 0,81402 0,7666 0,83421 0,81751
NO 0,58078 0,68725 0,79615 0,94648 0,7365 0,8562 0,7559 10 11 6 3 3 5 7 0,77364 0,77608 0,68225 0,73749 0,68303 0,78704 0,81328
PL 0,54148 0,57915 0,51153 0,53846 0,3873 0,53594 0,5433 13 15 24 21 26 28 22 0,24784 0,27875 0,2901 0,34814 0,33737 0,49211 0,56182
PT 0,50655 0,39382 0,42692 0,59866 0,3873 0,65359 0,63779 18 27 29 17 25 17 17 0,49007 0,42199 0,42825 0,42153 0,4189 0,60281 0,60943
AT 0,47598 0,69884 0,7423 0,66555 0,47619 0,74509 0,74803 19 10 8 11 15 11 9 0,59084 0,57736 0,5784 0,59894 0,57362 0,69769 0,75972
RO 0,41921 0,60617 0,6423 0,41471 0,41587 0,51633 0,44094 23 13 14 30 21 29 27 0,14914 0,16488 0,1889 0,2992 0,30927 0,42322 0,43854
EL 0,32751 0,40926 0,51153 0,41471 0,35555 0,57516 0,60629 28 26 25 31 29 22 20 0,37218 0,33492 0,31478 0,33561 0,38287 0,55314 0,65487
SK 0,37991 0,49034 0,53846 0,47491 0,34603 0,50326 0,48818 25 23 21 26 30 30 24 0,29409 0,27908 0,31756 0,37415 0,42118 0,5147 0,52963
SI 0,44104 0,51351 0,5923 0,50167 0,4 0,66666 0,42519 20 21 19 23 23 16 28 0,51284 0,49841 0,47617 0,52886 0,50259 0,65093 0,61925
ES 0,42794 0,38996 0,3923 0,69899 0,76507 0,75816 0,94488 21 29 31 8 2 9 2 0,40913 0,39327 0,39192 0,48336 0,51 0,63179 0,66288
SE 0,6834 0,7722 0,86538 0,98327 0,52698 0,84313 0,70078 3 5 3 2 9 7 11 0,84563 0,85999 0,83952 0,78415 0,75222 0,8225 0,88656
CH 0,66812 0,59073 0,60384 0,55852 0,44444 0,6732 0,50393 5 14 18 19 18 15 23 0,68242 0,72081 0,71053 0,79002 0,76872 0,87823 0,82

Vysvětlivky: OSI = Online Service Index; OSIR = pořadí OSI – země EHP; TCI = Telecommunication Infrastructure Index



Tabulka 10. Podkladová data - TCIR, telekomunikační infrastruktura I

TCIR 
2003

TCIR 
2004

TCIR 
2005

TCIR 
2008

TCIR 
2010

TCIR 
2012

TCIR 
2014

pevných linek 
na 100 

obyvatel* pořadí

mobilních 
telefonů na 

100 obyvatel* pořadí
% domácností 
s počítačem* pořadí

CZ 22 21 20 19 23 26 25 18,7 28 131,3 11 73,9 20
UK 8 7 8 8 4 7 6 52,9 5 123,8 15 88,2 9
EE 17 18 12 13 10 17 12 33,1 20 159,7 2 80 17
BE 14 16 13 16 15 11 16 41,3 12 110,9 24 81,9 12
BG 30 30 30 30 30 29 24 26,9 23 145,2 8 54,9 31
DK 3 2 3 4 6 4 2 37,4 17 127,5 13 93,1 5
FI 6 8 7 9 11 12 4 13,9 31 171,7 1 88,7 8
FR 12 12 14 11 12 8 11 60,8 1 98,5 30 81,6 13
HR 27 25 27 27 24 15 20 36,8 18 114,5 20 66,3 27
IE 13 13 15 17 13 18 15 44 9 102,8 29 83,6 11
IS 2 3 2 7 9 2 5 51 6 108,1 26 96,7 1
IT 16 15 16 14 18 16 17 34,3 19 158,9 3 71,1 24
CY 20 20 21 20 22 25 29 30,6 21 95,2 31 70,3 25
LV 24 24 23 25 28 28 21 20,7 27 151,3 5 65,9 28
LT 29 29 29 22 20 22 26 23,4 25 136,6 9 71,7 23
LU 9 9 9 6 5 3 3 50,5 7 148,6 7 94,3 3
HU 25 26 26 26 21 23 27 29,9 22 116,4 19 73,1 22
MT 19 17 18 23 19 13 13 53,9 4 129,8 12 80,3 15
DE 10 10 10 10 7 10 10 58,9 2 119 16 88,9 7
NL 5 6 6 1 2 5 8 42,5 11 113,7 22 95,2 2
NO 4 4 5 5 8 9 9 26,2 24 116,5 18 93,3 4
PL 28 28 28 28 29 30 28 13,9 30 150 6 74,7 19
PT 18 19 19 21 26 21 23 42,7 10 113 23 66,7 26
AT 11 11 11 12 14 14 14 39,4 15 156,2 4 80,9 14
RO 31 31 31 31 31 31 31 21,8 26 105,6 28 61,2 29
EL 23 23 25 29 27 24 19 47,9 8 116,8 17 59,5 30
SK 26 27 24 24 25 27 30 17,7 29 113,9 21 80,1 16
SI 15 14 17 15 17 19 22 38,2 16 110,2 25 76,4 18
ES 21 22 22 18 16 20 18 40,7 13 106,9 27 73,4 21
SE 1 1 1 3 3 6 1 40,6 14 124,6 14 91,9 6
CH 7 5 4 2 1 1 7 57,9 3 133,8 10 86,6 10

Vysvětlivky: TCIR = pořadí TCI – země EHP
(*) Zdroj: Mezinárodní telekomunikační unie; data za rok 2013 [114: 242-245]; zpracování dat autor.



Tabulka 11. Podkladová data - telekomunikační infrastruktura II, HDP

% domácností 
s přístupem 
k internetu* pořadí

% jedinců 
používajících 

internet* pořadí

pevných 
širokopásmových 
připojení na 100 

obyvatel* pořadí

bezdrátových 
širokopásmových 
připojení na 100 

obyvatel* pořadí
HDP na PPP, 
EU28=100** pořadí

CZ 72,6 19 74,1 18 17 29 54,4 20 82 19
UK 88,4 9 89,8 8 35,7 6 87,2 4 109 13
EE 80,3 14 80 14 26,5 14 78,9 7 73 23
BE 80 15 82,2 11 34,4 9 46 22 119 10
BG 53,7 31 53,1 30 19 27 58,6 17 45 31
DK 92,7 5 94,6 4 40,2 2 107,5 3 124 8
FI 89,2 8 91,5 7 30,9 13 123,6 1 113 12
FR 81,7 12 81,4 12 38,8 4 55,9 18 107 14
HR 64,6 27 66,7 24 21,5 25 66,1 11 61 29
IE 82,4 11 78,2 15 24,2 20 68,6 9 130 5
IS 96,4 1 96,5 1 35,1 7 74,7 8 119 11
IT 68,9 24 58,5 29 22,3 23 65,9 12 99 15
CY 64,7 25 65,5 25 19,9 26 31,8 30 89 17
LV 64,7 26 68,5 23 22 24 53,8 21 73 24
LT 71,6 21 75,2 17 24,7 19 61,2 15 64 28
LU 94,5 3 93,8 6 33,5 10 80,5 6 257 1
HU 71,5 22 72,6 20 24,1 21 27,5 31 66 27
MT 78,8 16 68,9 22 32,8 11 41,2 26 86 18
DE 87,7 10 84 10 34,6 8 44,8 23 122 9
NL 94,6 2 94 5 40,1 3 62,3 14 131 4
NO 94,3 4 95,1 2 36,4 5 86,5 5 186 2
PL 71,9 20 62,8 26 15,6 30 59,5 16 67 26
PT 62,3 28 62,1 27 23,8 22 36,7 28 79 21
AT 80,9 13 80,6 13 26 16 64,5 13 128 6
RO 58,1 29 49,8 31 17,3 28 37,7 27 55 30
EL 56,3 30 59,9 28 26,2 15 36,1 29 73 25
SK 77,9 17 77,9 16 15,5 31 54,9 19 75 22
SI 75,6 18 72,7 19 25 18 42,1 25 82 20
ES 69,8 23 71,6 21 25,6 17 67,2 10 94 16
SE 92,6 6 94,8 3 32,6 12 110,3 2 127 7
CH 91,8 7 85,2 9 43 1 44,3 24 163 3

(*) Zdroj: Mezinárodní telekomunikační unie; data za rok 2013 [114: 242-245]; zpracování dat autor.
(**) Zdroj: Eurostat; data za rok 2013. [59:]
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