
 ZÁKON
O PRÁVU NA 

DIGITÁLNÍ SLUŽBY 
 Zdeněk Zajíček

RVIS/PV DPL



VYŘÍDIT SI 
SVÉ VĚCI 

DIGITÁLNĚ
nejlépe

ON-LINE!

OBČAN 
A FIRMA 

MAJÍ 
PRÁVO



CO NÁM 
V TOM BRÁNÍ?

1) Občané a firmy?    NE
2) Technologie?         NE
3) Úředníci? NE
4) Organizace VS?     NE
5) Finance?                 NE
6) Legislativa?        ANO!

OBČAN 
A FIRMA 

MAJÍ 
PRÁVO



JAK NA TO?
OBČAN 
A FIRMA 

MAJÍ 
PRÁVO

1) Zákon o právu na 
digitální služby

2) Změna zákonů a 
vyhlášek o 
eGovernmentu

3) Změny agendových 
zákonů

4) Jednoznačná metodika 
nebo změna zákona o 
veřejných zakázkách



➢ Zpracován první 
návrh zákona o PDS

➢ Probíhá neformální 
připomínkové řízení

➢ Probíhá úprava textu 
návrhu

➢ Probíhá zpracování 
návrhu změn eGov 
zákonů

➢ Zpracovává se RIA

 

ZÁKON 
O PRÁVU

NA DS 



➢ Probíhají semináře 
 a prezentace návrhu  
 zákona

➢ Budou probíhat 
jednání s vládou 
(resorty) a se 
zástupci politických 
stran 
 v PSP ČR

➢ Budou probíhat 
jednání se zástupci 
AK ČR a SMO

 

ZÁKON 
O PRÁVU

NA DS 



A jaká 
práva 

mají být 
zakotveny?

ZÁKON 
O PRÁVU

NA DS 



➢ Právo být 
obsloužen digitálně, 
pokud tomu povaha 
agendy nebrání

➢ Právo na poskytnutí 
údajů pouze jednou

➢ Právo, aby se údaje 
sdíleli na základě 
zákona nebo mého 
souhlasu

ZÁKON 
O PRÁVU

NA DS
 



➢ Právo využívat 
identitní prostředek 
podle své volby, 
pokud zákon 
nestanoví jinak

➢ Právo na digitální 
právní jednání

➢ Právo na digitální 
projev vůle

ZÁKON 
O PRÁVU

NA DS
 



➢ Právo na záznam o 
digitálním právním 
jednání a digitálním 
projevu vůle

➢ Právo na poskytnutí 
informací ze všech 
ISVS

➢ Právo na zaslání 
výpisu o tom, kdo, 
kdy a proč využíval 
mé údaje, a to do DS

ZÁKON 
O PRÁVU

NA DS
 



➢ Právo na zápis 
údajů a skutečností 
vyplývajících z 
dokladů, průkazů, 
osvědčení a 
veřejných listin do 
RPP

➢ Právo nenosit a 
nepředkládat 
doklady, průkazy, 
osvědčení a VL

ZÁKON 
O PRÁVU

NA DS
 



➢ Právo na 
interaktivní 
formulář, který se 
automaticky vyplní 
údaji, které o mě, 
dalších osobách a 
věcech stát má a 
které může podle 
zákona nebo na 
základě souhlasu 
sdílet 

ZÁKON 
O PRÁVU

NA DS
 



➢ Právo na notifikaci  
o končící platnosti 
průkazu, dokladů, 
osvědčení a veřejné 
listiny 30 dnů před 
uplynutím platnosti 
do DS, SMS, e-
mailem

ZÁKON 
O PRÁVU

NA DS
 



➢ Právo na otevřená 
data, kterými mi 
stát disponuje a 
nepodléhají “utajení 
nebo zvláštní 
ochraně“  

➢ Právo na 
přístupnost digitální 
služby pro osoby s 
hendikepem

ZÁKON 
O PRÁVU

NA DS
 



➢ Právo obrátit se na 
soud, pokud mi 
služba bude digitální 
služba bezdůvodně 
odmítnuta

➢ Právo, aby důkazní 
břemeno nesl ten, 
kdo službu 
neposkytl

ZÁKON 
O PRÁVU

NA DS
 



OVM na úrovni 
státu,
které vykonávají 
působnost státní 
správy a zvláštní 
kompetence podle 
zákona
nejpozději 
do 2-3 let 

Kdo by měl 
být  povinný
poskytovat 

digitální 
služby? 



Kraje o obce jako 
OVM,
které vykonávají 
přenesenou 
působnost státní 
správy podle 
zákona
nejpozději 
do 2-3 let 

Kdo by měl 
být  povinný
poskytovat 

digitální 
služby? 



Kraje o obce,
při výkonu své 
samostatné 
působnosti 
(samosprávy)

nejpozději do 3-5 
let 

Kdo by měl 
být  povinný
poskytovat 

digitální 
služby? 



Soukromoprávní 
subjekty, které 
plní zvláštní 
působnosti podle 
zvláštních zákonů 
(AML, hazard, .....

nebudou zahrnuty

Kdo by měl 
být  povinný
poskytovat 

digitální 
služby? 



Seznam 
agend 

a 
seznam 
služeb

VS a VS

 

Co dnes máme?
Evidenci agend a 
rolí v RPP podle 
platných zákonů

Co nemáme?
Evidenci služeb, 
které se v rámci 
agend poskytují 



Nařízení 
vlády, 

kterým se 
vydává 
seznam
 služeb
VS a VS 

 
 

Seznam služeb 
veřejné správy a 
veřejných služeb 
by měl být vydán 
nejpozději do 1 
roku ode dne 
účinnosti zákona



Nařízení 
vlády, 

kterým se 
vydává 
seznam
 služeb
VS a VS 

 
 

Seznam služeb 
veřejné správy a 
veřejných služeb 
obsahuje i výčet 
poskytovaných  
digitálních služeb
již ke dni prvního 
přijetí



Nařízení 
vlády, 

kterým se 
vydává 
seznam
 služeb
VS a VS 

 
 

Seznam služeb 
veřejné správy a 
veřejných služeb 
je pravidelně 
aktualizován 
(rozsah služeb se 
mění nebo se 
rozšiřuje počet 
digitálních služeb) 



VYŘÍDIT SI 
SVÉ VĚCI 

DIGITÁLNĚ
nejlépe

ON-LINE!

OBČAN 
A FIRMA 

MAJÍ 
PRÁVO



CO NÁM 
V TOM BRÁNÍ?

1) Občané a firmy?    NE
2) Technologie?         NE
3) Úředníci? NE
4) Organizace VS?     NE
5) Finance?                 NE
6) Legislativa?        ANO!

OBČAN 
A FIRMA 

MAJÍ 
PRÁVO



 ZÁKON
O PRÁVU NA 

DIGITÁLNÍ SLUŽBY 
 Děkuji za pozornost   

RVIS/PV DPL


