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 Cíl dokumentu 

CÍL DOKUMENTU 

Cílem tohoto dokumentu je vyjádřit stanovisko ICT UNIE k přípravě programového období 2014–2020 v ob-
lasti informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě. Z pozice profesního sdružení a zástupců 
státní správy chceme přispět k debatě o prioritách v oblasti ICT pro budoucí období. Zároveň bychom svými 
zkušenostmi rádi přispěli k racionálnímu nastavení implementační struktury a mechanismů čerpání strukturál-
ních fondů ve fázi realizace projektu. 

Panuje široká shoda, že hospodářství ČR je třeba orientovat směrem ke znalostní ekonomice. Ta se v součas-
né době bez racionálních investic do informačních a komunikačních technologií neobejde. Podobně je tomu 
u zvyšování výkonnosti veřejné správy coby předpokladu k rozvoji konkurenceschopnosti ČR. Efektivní stát, 
poskytující efektivní služby, je nepředstavitelný bez adekvátní ICT infrastruktury a elektronicky poskytovaných 
veřejných služeb. 

ICT zároveň patří k  nejrychleji se vyvíjejícím odvětvím. Stále robustnější komunikační infrastruktura umož-
ňuje nové přístupy k vytváření i provozování ICT systémů. Sociální sítě se stávají neodmyslitelnou součástí 
společnosti, rapidně se rozvíjející oblast mobilních zařízení umožňuje přístup ke globální síti téměř komukoliv 
a odkudkoliv. Řadu z  těchto dnes zřetelných trendů a  tendencí přitom před pár lety nikdo nepředpovídal. 
S ohledem na rychlost vývoje ICT a četnost inovativních přístupů a řešení je také dnes velmi obtížné předvídat, 
které téma bude v oblasti ICT nosné v letech 2014–2020. I z tohoto důvodu je nejen prospěšné, ale i nezbyt-
né vést o prioritách, které budou v tomto období podporovány prostřednictvím strukturálních fondů, širokou 
odbornou debatu.

Probíhající programové období 2007–2013 se, bohužel, neslo v duchu nejen politické, ale i úřednické nestabi-
lity. V resortu Ministerstva vnitra, které má danou problematiku v gesci, se vystřídali do konce roku 2012 čtyři 
ministři, na klíčovém odboru strukturálních fondů tohoto resortu se v tomto období vystřídalo dokonce osm 
ředitelů. Přesto se podařilo realizovat řadu přínosných projektů, které zásadním způsobem změnily stav elek-
tronizace veřejné správy. Implementační strukturu příštího programového období je třeba nastavit způsobem, 
který vytvoří rámec pro racionální, koordinovaný rozvoj ICT a transparentní výběr projektů. 
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Koncepční a strategická východiska

KONCEPČNÍ A STRATEGICKÁ VÝCHODISKA

Klíčovým aspektem přípravy programového období je koncepční a strategický rámec daného státu, na který 
klade Evropská komise silný důraz. Na základě nově přijatého principu tzv. „ex ante kondicionality“ dokonce 
není možné na některé oblasti, včetně zvyšování efektivity veřejné správy, čerpat fi nanční prostředky, aniž by 
na národní úrovni byly schváleny relevantní strategické dokumenty splňující uvedené ex ante kondicionality. 
Přirozeně se tak v současné době zintenzivňují práce na strategických dokumentech pro (elektronickou) ve-
řejnou správu i v ČR, přičemž většina materiálů se odkazuje ke schválené Strategii mezinárodní konkurence-
schopnosti České republiky pro období 2012 až 2020. V různém stadiu přípravy jsou dnes tři, resp. čtyři doku-
menty, které budou pro danou oblast klíčové jak z hlediska nastavení priorit a koordinačních mechanismů na 
národní úrovni, tak coby podklady pro „žádanku o peníze z Bruselu“. Než se k těmto dokumentům vyjádříme 
podrobněji, shrneme, jaké atributy by měl výsledný materiál, resp. celkový proces, mít.

Předpoklady úspěšného čerpání prostředků na ICT 

ve veřejné správě v období 2014+

Zkušenosti současného období nás utvrzují v tom, že aby bylo čerpání strukturálních fondů úspěšné, tzn., aby 
byly podporovány smysluplné aktivity a aby jejich realizace nebyla doprovázena neadekvátní administrativní 
zátěží, musí být splněny určité předpoklady. Vedle jasné vize, promítnuté do strukturovaných strategických 
dokumentů, jde především o vhodné nastavení implementační struktury, stejně jako podporující národní le-
gislativy a minimalizace administrativní zátěže příjemců podpory. 

Jasná a jednotná vize

Jasná, všemi klíčovými aktéry sdílená představa o koncepčním směřování ICT ve veřejné správě je dle našeho 
názoru klíčovým předpokladem nejen pro úspěšné vyjednání evropských dotací pro danou oblast, ale také 
pro faktický rozvoj elektronizace veřejné správy. Zřetelně formulovaná vize musí být promítnuta do strategic-
kých dokumentů, resp. dokumentu. 

Takový dokument by měl, dle našeho názoru, splňovat následující parametry:

• schválení na vládní úrovni – jasný závazek vlády podporovat formulovaná opatření,
•  jasně formulované cíle, vymezující stanovené „hard benefi ts“, tedy konkrétní přínosy občanům, 

podnikatelům či zaměstnancům veřejné správy, ať již jde o úsporu veřejných fi nancí vzniklou automatizací 
procesů ve veřejné správě nebo sdílením služeb, zkvalitnění elektronicky poskytovaných veřejných služeb 
nebo jejich rozšíření na mobilní zařízení, Defi nované cíle by přitom neměly vycházet pouze z rozvoje 
existujících informačních systémů – měly by se opírat o důslednou analýzu potřeb jak na straně veřejné 
správy, tak veřejnosti,

•  adresná opatření s jasně určenými nositeli a časovým rámcem jejich realizace, systém indikátorů 
umožňující monitorování pokroků a splnění cílů,

•  defi novaná implementační struktura, která jasně vymezí kompetence a odpovědnosti aktérů 
angažovaných do implementace strategie,

•  korektivní mechanismy umožňující pružně reagovat na nové trendy v oblasti ICT,
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•  zdroje fi nancování navržených opatření – připravované strategické dokumenty by měly zohlednit, že 
strukturální fondy nepředstavují jediný zdroj fi nancování ICT. Komunitární programy, národní rozpočty, 
ale rovněž spolupráce se soukromým sektorem či celoevropské výzkumné a grantové programy 
představují další významné fi nanční nástroje. Národní strategie by měla indikovat, jaké typy aktivit budou 
podporovány jakými fi nančními nástroji. 

Jednotné řízení a koordinace aktivit v oblasti elektronizace veřejné správy

Vymezená strategie musí být široce akceptována klíčovými aktéry, tak aby její realizace mohla probíhat ko-
ordinovaně. Defi nované implementační struktury musí zahrnovat jak vrcholovou politickou úroveň, která se 
podílí na stanovení a aktualizaci dílčích priorit, tak odbornou úroveň dbající na provázání projektových a tech-
nologických aspektů jednotlivých realizovaných iniciativ. S ohledem na průřezový charakter daného tématu 
se zastřešení této oblasti Radou vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost jeví jako dobrá vol-
ba. Je však třeba mít na paměti, že koordinace připravovaných a později realizovaných aktivit bude vyžadovat 
značné koordinační a administrativní kapacity. V  této oblasti může ICTU jako profesní organizace nehájící 
zájmy jednotlivých subjektů nabídnout významné kapacity pro podporu odborné činnosti RVKIS.

Jednotný postup musí být zřejmý i na úrovni realizace jednotlivých projektů. To se týká nejen např. standardů 
pro interoperabilitu, bezpečnost a samotný postup realizace projektů, ale rovněž prosazování Green IT a dal-
ších principů racionální výstavby a provozování ICT systémů. 

Jednoduchá implementační struktura 

Z pohledu čerpání strukturálních fondů se jako žádoucí ukazuje jednoduchá implementační struktura. Jisté 
problémy působí v současné době existující dvojstupňová struktura – zprostředkující subjekt a řídicí orgán 
často interpretují schválená pravidla odlišným způsobem. Na druhé straně je třeba varovat před situací, kdy 
by daná priorita měla být realizována v roztříštěné struktuře ještě více operačních programů než současných 
dvou. Existující návrh skladby operačních programů, bohužel, tuto situaci nevylučuje. V  takovém případě 
doporučujeme maximum kompetencí z jednotlivých řídicích orgánů delegovat na jedno místo, které bude dis-
ponovat dostatkem pravomocí k jednotnému nastavení a interpretaci pravidel čerpání. Na základě zkušeností 
ze současného programového období rovněž doporučujeme toto místo vybavit odbornou znalostí fungování 
veřejné správy a ICT. 

Mechanismy pro čerpání prostředků strukturálních fondů je třeba přizpůsobit objektivním podmínkám pro 
realizaci ICT projektů ve veřejné správě, nikoliv naopak. Jednou z  těchto zásadních podmínek úspěšného 
čerpání je vysoká míra koordinace, která mj. adekvátně omezí prostor pro „lidovou tvořivost“ v rámci projektů 
předkládaných v  reakci na šířeji defi nované výzvy. To by mělo zabránit vzniku izolovaných projektů, které 
mohou mít sice dílčí přínosy, ze své podstaty však odporují prosazovaným principům koordinace a sdílení. 
Jasně, logicky a transparentně je rovněž třeba nastavit základní pravidla ošetřující samotný nákup ICT zboží 
a služeb v rámci realizovaných projektů. V tomto kontextu připomínáme dokument ICT UNIE „Stavíme infor-
mační systém“1 , který obsahuje základní doporučení směřující k efektivnímu a transparentnímu budování IT 
systémů v podmínkách veřejné správy – a to jak na straně zadavatelů, tak i dodavatelů. 

1 http://www.ictu.cz/fi leadmin/docs/Akce_Spis/TEXTOVE_DOKUMENTY/2012/ICTU_brozura_Stavime_informacni_system.pdf.
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Adekvátní národní legislativa 

Úspěšné čerpání závisí také na adekvátním nastavení národního regulatorního prostředí. V souvislosti s ICT 
ve veřejné správě je třeba zmínit tři okruhy:

1.  Legislativa pro oblast ICT – nové postupy a řešení, objevující se s elektronizací veřejné správy, musí 

mít přirozeně adekvátní legislativní oporu. Vedle toho je však rovněž třeba celkově upravit stávající 

legislativu regulující oblast informačních systémů ve veřejné správě obecně. 

  Zde je nutno zejména novelizovat zákon č. 365/2000 Sb. tak, aby bylo možné efektivní sdílení elektro-

nických služeb veřejnými institucemi při existenci kodifi kovaných mechanismů pro nastavení fi nanč-

ních toků (plateb) mezi veřejnou institucí, která služby poskytuje, a  veřejnou institucí, která službu 

využívá, a to jak ve fázi investice, tak ve fázi poskytování sdílené služby. Dále je nutné tento zákon 

a jeho prováděcí vyhlášky (např. vyhlášku 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů 

veřejné správy) doplnit o jasná a vymahatelná pravidla, včetně sankcí, umožňující efektivní koordinaci 

na národní a návazně i na resortní úrovni, plánování aktivit a hodnocení jejich přínosů, správné a jed-

notné nastavení základních realizačních kroků a jejich řízení.

2.  Legislativa pro oblast veřejných zakázek – současné znění zákona o veřejných zakázkách, resp. jeho 

implementace a výklad, v praxi motivuje zadavatele k neefektivnímu nastavování hodnoticích kritérií, 

kterým často dominuje pouze cena jako jediné hodnoticí kritérium. Zároveň však nebývají zohledňo-

vány budoucí provozní náklady poptávaných IS, nemluvě o celkové kvalitě dodávaného díla. Dalšími 

minimálně stejně závažnými problémy je nutnost zrušení zadávacího řízení při obdržení pouze jedné 

nabídky, nevyužívání (z důvodů legislativní „neúpravy“) možnosti soutěže o návrh při tvorbě celých 

systémů, nedokonalá zákonná úprava, jak se vypořádat s mimořádně nízkou nabídkovou cenou, ne-

možnost hodnocení zkušeností a znalostí uchazeče a příliš omezená možnost kvalifi kačních kritérií. Je 

třeba, aby zákon o veřejných zakázkách a k němu vydávané prováděcí vyhlášky zohledňovaly nejen 

specifi ka stavebních prací, ale též projektů IT. Značné problémy též působí současné velmi dlouhé 

lhůty řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nyní v průměru 6 až 7 měsíců. Apelujeme na 

opatření vedoucí k jejich zkrácení na zákonem stanovené lhůty pro správní řízení. 

3.  Rozpočtová pravidla a související předpisy – s ohledem na fakt, že v oblasti elektronizace veřejné 

správy jsou příjemci dotace (např. u projektů fi nancovaných z EU fondů) orgány podléhající rozpočto-

vým pravidlům, je třeba ošetřit provázání přípravy národního rozpočtu s potřebou zajistit fi nancování 

přípravy projektů i  jejich následného provozu, a to jak v oblasti předfi nancování, tak kofi nancování. 

Pro oblasti ICT ve veřejné správě obecně je vhodné posílit principy víceletého rozpočtování, neboť ICT 

projekty zpravidla zasahují do více ročních rozpočtových cyklů, kdy je nutné vnímat potřebu zajistit 

fi nanční prostředky jak ve fázi investice, tak ve fázi provozu. 
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Informovanost a komunikace 

Je třeba rovněž připomenout, že cílem není čerpání strukturálních fondů samo o sobě, nýbrž zvýšení kvality 
a dostupnosti služeb občanům a podnikatelům. Efektivní realizace přínosů z elektronizace veřejné správy je 
přitom podmíněna zajištěním dostatečné informovanosti, a  to jak na straně úředníků, pracujících v novém 
prostředí, tak na straně klientů elektronicky poskytovaných veřejných služeb. Výchozí strategické dokumenty 
by tak měly zohlednit i oblast vzdělávání, a to jak na straně veřejné správy, tak vzdělávání široké veřejnosti, 
včetně možné revize školních osnov a studijních programů. 

Stávající koncepční dokumenty pro oblast ICT 

Prvním z dokumentů koncepčně upravujícím oblast ICT je materiál Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální 

ekonomice (dále Digitální Česko 2). Ten obsahuje 17 opatření dominantně v oblasti infrastruktury pro vysoko-
rychlostní internet, ale rovněž např. v oblasti využití rádiového spektra nebo regulatorních opatření a principů 
v oblasti digitálního prostoru. Řada opatření má povahu vypracování navazujících strategických dokumentů, 
a tak má dokument spíše rámcový, zastřešující charakter. Oblasti veřejné správy, resp. ICT ve veřejné správě 
se věnuje spíše okrajově a zprostředkovaně.

Významnější z pohledu přípravy budoucího programového období je dokument s pracovním názvem Stra-

tegie eGovernment 2014+ z dílny Ministerstva vnitra. Dokument se vyjadřuje k dosavadním snahám o elek-
tronizaci veřejné správy, shrnuje úspěšně realizované projekty, ale rovněž poukazuje na narušení kontinuity 
a odklon od principů Smart Administration v období let 2009 až 2011. Na poli elektronizace veřejné správy 
se silně hlásí ke konceptu sdílených služeb coby nosnému konceptu pro rozvoj eGovernmentu. Po poměrně 
extenzivním exkurzu do technologických aspektů konceptu sdílených služeb následuje stěžejní část – výčet 
tematických okruhů pro veřejnou správu a eGovernment pro období 2014+. 

Jednoznačně pozitivně je třeba na tomto připravovaném materiálu hodnotit propojení iniciativ na poli elekt-
ronizace veřejné správy se záměry na zefektivnění veřejné správy obecně. V souvislosti s tímto dokumentem 
je třeba připomenout, že klíčový dokument, na jehož základě budou probíhat vyjednávání o podpoře dané 
oblasti ze strukturálních fondů, musí rovněž obsahovat výčet specifi ckých cílů orientovaných na koncového 
uživatele, jímž je zejména občan a podnikatel. Uvedené tematické okruhy v oblasti eGovernmentu (propojení 
datového fondu veřejné správy, cloud sdílených služeb veřejné správy, sdílená datová a komunikační infra-
struktura státu, soustava opatření pro interoperabilitu veřejných služeb ad.) představují spíše prostředky než 
samotné cíle rozvoje elektronické veřejné správy. Tato témata jsou nezbytnou součástí komplexní strategie 
eGovernmentu, neměla by však tvořit její nosnou část. Ta by měla spočívat ve stanovení a specifi kaci přínosů 
pro občany, podnikatele i úředníky. Tento pohled je klíčový i pro Evropskou komisi, jak je zřejmé mj. z formu-
lace a pořadí cílů dokumentu Evropské komise Evropský akční plán „eGovernment“ na období 2011–2015 – 
Využívání IKT na podporu inteligentní, udržitelné a inovativní veřejné správy. Ten klade na první místo „posílení 
uživatele“ a „hladké poskytování elektronických služeb veřejné správy“.

Dalším z připravovaných dokumentů je materiál Předpoklady pro dlouhodobou udržitelnost správy a roz-

voje IS ve veřejné správě, který vzniká společně s Konceptem národního architektonického plánu na 
půdě Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost. Oba tyto materiály v zásadě vymezují 
institucionální a regulatorně-koncepční rámce pro koordinovaný rozvoj ICT ve veřejné správě. Materiál Před-
poklady pro dlouhodobou udržitelnost správy a rozvoje IS ve veřejné správě pod heslem „Stavíme digitální 
město“ vychází z analogie mezi ICT ve veřejné správě a územním plánováním. Načrtává základní principy 
„územního plánování“ v digitálním prostoru veřejné správy a vymezuje sadu organizačních a  legislativních 
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opatření, které mají umožnit přechod od nekoordinovaného budování izolovaných IT systémů ke sdílení IT 
služeb ve veřejné správě. 

Dokument by dále měl formulovat výchozí principy, upravující roli státu ve vztahu k ICT ve veřejném, ale i sou-
kromém sektoru. V rámci veřejné správy bude tento dokument prosazovat koncept sdílených služeb. Ade-
kvátní sdílení státem poskytovaných veřejných služeb bude doporučovat i směrem k soukromému sektoru 
(např. v oblasti identifi kace), přičemž dominantní ve vztahu k soukromému sektoru bude především vytváření 
adekvátního regulačního prostředí, umožňujícího konkurenceschopný rozvoj digitální ekonomiky. Máme za 
to, že tento vrcholový dokument by měl být vrcholovým materiálem na státní úrovni. Ostatní dokumenty by 
mu měly být podřízeny a měly by se soustředit na detailní rozpracování problematiky v něm konsolidovaně 
popsané. Tento dokument by měl mít jasného autora s celostátní pravomocí a zodpovědností. 

Z pohledu přípravy podmínek čerpání strukturálních fondů je stěžejní materiál Podklad pro přípravu Dohody 

o partnerství pro programové období 2014–2020 – Vymezení programů a další postup při přípravě Čes-

ké republiky pro efektivní čerpání fondů Společného strategického rámce. Tento dokument, který vzala 
vláda na vědomí koncem roku 2012, vymezuje základní obrysy budoucích operačních programů v návaznosti 
na defi nované národní rozvojové priority. Materiál předpokládá, že hlavní úlohu v rozvoji ICT ve veřejné správě 
bude hrát Integrovaný regionální operační program z pohledu investic a operační program Zaměstnanost. Pro 
oblast rozvoje infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu je připravován operační program Podni-
kání a inovace pro konkurenceschopnost.
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TEMATICKÉ OKRUHY PRO ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ 

V OBLASTI ICT A EGOVERNMENTU V OBDOBÍ 2014–2020

Jak jsme již nastínili, oblast informačních a komunikačních technologií se vyvíjí velmi dynamicky. Predikovat 
vývoj v sedmiletém horizontu je proto velmi obtížné. Při stanovování národních priorit bychom přesto měli 
přihlížet ke globálním trendům. V připravovaných strategických dokumentech by vedle těch stávajících měla 
mít zastoupení následující témata:

•  Mobilní zařízení a aplikace: Podle studie společnosti Gartner2 se v roce 2013 stanou mobilní zařízení 
dominantním nástrojem pro přístup k internetu, přičemž do roku 2015 se skrze tablety a chytré telefony 
odehraje 80 % přístupů k webu. Pro veřejnou správu představuje tento trend příležitost k rozvoji služeb, 
které mohou být díky mobilním zařízením zpřístupněny většině občanů a navíc posunuty na kvalitativně 
vyšší úroveň např. kombinací s geodaty a lokací, což stávající zařízení neumožňují. Připravovaná strategie 
by měla iniciovat koordinované a racionální vytváření mobilních aplikací pro poskytování služeb veřejné 
správy.

•  Sociální sítě: Veřejná správa by měla vzít v potaz potenciál sociálních sítí pro zajištění informovanosti 
veřejnosti a poskytování zpětné vazby.

•  Ochrana digitální identity: Stále častěji se hovoří o potřebě ochrany digitální identity nejen v prostředí 
sociálních sítí, ale v digitálním prostoru obecně. Sílí názory, že v oblasti ochrany digitální identity by 
měl stát hrát adekvátní úlohu. Hlavní úloha státu by měla spočívat ve vybudování legislativního rámce 
a technické infrastruktury pro digitální identifi kaci a autentizaci, umožňující důvěryhodné transakce 
v kyberprostoru. Legislativní opatření zatím existují pouze v oblasti elektronického podpisu, jehož 
aplikace pro oblast elektronické identifi kace a autentizace je velmi omezená. Předpokladem je změna 
současné koncepce občanského průkazu s volitelným kontaktním čipem na koncepci plošně vydávaného 
čipového dokladu spolu s infrastrukturou pro jeho použití v oblasti elektronické identity (tj. zajistit služby 
důvěryhodných autorit pro identifi kační algoritmy).

•  Spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti ICT: Řada států EU ve svých strategických 
dokumentech a i v praxi rozvíjí myšlenku racionálního propojení veřejných a privátních elektronicky 
poskytovaných služeb. Tato spolupráce má řadu dimenzí, od jednotné identifi kace pro elektronické 
bankovnictví a systém komunikace se státem (v našem případě datové schránky) až po sdílení vybraných 
dat mezi veřejnou a soukromou sférou. Některé privátně provozované ICT systémy jsou i součástí kritické 
infrastruktury státu a zde je těsná součinnost zejména v bezpečnostní oblasti naprostou nutností.

•  Koncepční oblasti eGovernmentu: Defi novat průřezové oblasti a jejich přínosy, např. vzdělávání, 
eHealth, eJustice, geoBI (provázání a analýza geodat a popisných informací), koncepční využití 
administrativních zdrojů apod.

•  Rozvoj infrastruktury pro služby eGovernmentu: Česká republika položila vybudováním registrů dobrý 
základ pro služby eGovernmentu. Na registry se můžeme dívat jako na základní číselníky informačního 
systému budovaného státem. Kolem nich lze budovat další sdílené zdroje dat sloužících pro rozvoj 
služeb občanům. Dále kolem nich lze budovat řadu aplikací, které budou sloužit pro usnadnění 
a zefektivnění služeb občanům i organizacím (daňové, stavební a další úřady mohou dovolit značnou 
míru „samoobsluhy“ klientů prostřednictvím internetového spojení při vyřizování svých agend a zároveň 
tak mohou ušetřit stovky úředníků). Služby této infrastruktury mohou být poskytnuty na základě zákona 

2 http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=2209615.
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vybraným subjektům komerční sféry (bankám, pojišťovnám, dodavatelům energií atd.) a umožnit jim plnit 
povinnosti dle zákona a zároveň zlepšit služby pro jejich zákazníky.

•  Komplexnost informací a služeb: Podpořit budování nadstavbových IS zaměřených na propojování 
sdílených služeb SS/VS a poskytování komplexních informací a kompozitních služeb občanům 
a podnikatelským subjektům. 

•  Otevřená datová infrastruktura (open data): Realizace principu, který praví, že data, která stát 
shromažďuje za peníze poplatníků, nejedná-li se o data osobní či utajovaná, by měla být veřejně 
přístupná v otevřeném formátu. Tak se podpoří A) rozvoj demokracie, B) rozhodování občanů i institucí, 
které je možno opřít o reálná data, kvalitní podklady, C) hospodářský rozvoj – na základě lepších 
informací mohou podnikatelské subjekty lépe plánovat a cílit své aktivity, s využitím těchto dat mohou 
poskytovat řadu placených služeb. 

•  Posílení uživatelů elektronických služeb: Jak jsme již uvedli, klíčovým faktorem pro úspěšné využívání 
elektronických služeb veřejné správy je dostatečná informovanost, ale rovněž gramotnost uživatelů. Stát 
by měl v této oblasti zvážit využití vhodných nástrojů k jejímu zajištění. 
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Jak dál s přípravou 2014–2020?

Již v počátku roku 2013 musí dojít ke specifi kaci priorit ČR v oblasti ICT ve veřejné správě. Věříme, že struk-
turovaná debata s odbornou veřejností může podstatným způsobem přispět ke zkvalitnění vznikajících doku-
mentů. Debata, která se neomezí na technologické diskuze, nýbrž bude mít skutečně koncepční charakter, 
odpovídající plánovanému horizontu.

Zároveň čeká veřejnou správu nelehký úkol specifi kace jednotlivých operačních programů, nastavení imple-
mentační struktury a vymezení základních pravidel pro čerpání strukturálních fondů. Současné programové 
období přináší mnohé zkušenosti, kterých bychom měli využít ke zkvalitnění procesů a pravidel pro nové 
programové období. Velkou výzvou bylo a stále je sladění přípravy rozpočtů jednotlivých žadatelů, které si 
coby orgány veřejné správy musí zajistit minimálně spolufi nancování, s přípravou a schvalováním prostředků 
ze strukturálních fondů. Věříme, že pro obdobné situace budou přijata systémová opatření, která umožní bu-
doucí období naplánovat lépe a také plánované čerpání snáze realizovat. 

ICT UNIE je připravena do diskuze o budoucích prioritách i vhodném nastavení implementačních mechanis-
mů přispět zkušenostmi, poznatky a myšlenkami kompetentních odborníků, pro které ICT představuje denní 
chléb. 

ZÁVĚR – JAK DÁL S PŘÍPRAVOU 2014–2020?
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