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1 Základní informace o implementačním
plánu
1.1 Rekapitulace dílčích cílů implementačního plánu
Vzhledem k horizontální povaze opatření v digitální ekonomice je třeba vytvořit funkční koordinační mechanismus, který bude
institucionálně ukotven tak, aby mohl efektivně koordinovat aktivity v oblasti digitální ekonomiky napříč veřejnou a státní správou
a bylo zajištěno jeho financování. Koordinace musí probíhat nejen napříč státní a veřejnou správou, ale také se zapojením
hospodářských a sociálních partnerů. Přehled dílčích cílů je znázorněn v tabulce.
Název dílčího cíle
DES 8.01
Institucionální a metodické
zajištění centrální koordinace a
řízení programů koncepce
Digitální ekonomika
a společnost.
DES 8.02
Zajištění lidských a finančních
zdrojů pro centrální řízení a
koordinaci programů a cílů
digitální ekonomiky.
DES 8.03
Obousměrná vazba programů a
koordinace koncepce digitální
ekonomiky a společnosti a
iniciativ vycházejících z pilíře
Česko v digitální Evropě.

Popis dílčího cíle
Institucionální a metodické zajištění centrální koordinace a řízení programů koncepce
Digitální ekonomika a společnost, včetně řízení synergií a vazeb. Zpětná vazba a
kontrola řízení programů koncepce Digitální ekonomika a společnost.

Zajištění lidských a finančních zdrojů pro centrální řízení a koordinaci programů a cílů
digitální ekonomiky
• v souladu s usnesením vlády nastavit koordinační mechanismy k plnění cílů digitální
ekonomiky a koordinace v rámci nové struktury RVIS,
• vznik odboru pro koordinaci digitální ekonomiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu
ČR, který bude koordinovat plnění strategie digitální ekonomiky v rámci strategie
Digitální Česko.
Obousměrná vazba programů a koordinace koncepce Digitální ekonomiky a
společnosti a iniciativ vycházejících z pilíře Česko v digitální Evropě – řízení programů
digitální ekonomiky navazuje na závěry evropských vyjednávání a implementuje
je v příslušném rozsahu a odpovědnosti na národní úrovni, zároveň poskytuje vstupy
do pozic, které ČR prosazuje v EU, a to především v oblasti podpory rozvoje nových
technologií jako je například umělá inteligence a další.

1.2 Klasifikace záměrů A, B a C
A. Záměr je dlouhodobě připravený, schválený v gesčním úřadu, je „v běhu“, má zajištěné financování (např. projekty již
schválené OHA). V rámci metodiky to odpovídá stavu „závazku“, popř. dalších stavů. Záměry „A“ jsou uvedeny v příloze
implementačního plánu.
B. Záměr je definovaný gesčním úřadem, tj. má prioritu a podporu v gesčním úřadu, ale nemá finanční nebo personální krytí.
Tyto záměry tvoří těžiště implementačního plánu.
C. Potřebný záměr, existuje koncept záměru (tj. prakticky všechny políčka jsou vyplněná), ale není dojednána podpora gestora,
gesční úřad, ani zdroje (typicky průřezové záměry, multirezortní a sdílené).
V katalogu záměrů se nachází ještě další záměry ve stavu „D“, tj. námět na záměr. Tyto náměty vznikly z různých inspirací,
například z potřeby pomoci úřadům dostát požadavkům architektonických principů a zásad řízení ICT ze schválené Informační
koncepce. Mnohé náměty mohou být ještě duplicitní nebo příliš detailní, proto je pro jejich převod do stavu „C“ při příštím
implementačním plánování nutná jejich konsolidace.
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1.3 Shrnutí problematiky, celkové přínosy
Institucionální zajištění centrální koordinace politik na podporu digitální ekonomiky a společnosti
Pro Českou republiku je klíčová efektivita, důslednost a udržení rychlého tempa, které tato oblast digitalizace nastavila,
a to zejména s ohledem na konkurenceschopnost ČR. Bylo by obrovskou chybou podcenit stále důležitější roli digitální agendy
a nechat si ujet vlak.
Vzhledem k horizontální povaze opatření v digitální ekonomice je třeba vytvořit funkční koordinační mechanismus, který bude
institucionálně ukotven tak, aby mohl efektivně koordinovat aktivity v oblasti digitální ekonomiky napříč veřejnou a státní správou
a bylo zajištěno jeho financování napříč sektory. Koordinace musí probíhat nejen napříč státní a veřejnou správou, ale také se
zapojením hospodářských a sociálních partnerů.

1.4 Souhrnné údaje (záměry A, B, C)
Statistika katalogu záměrů dle stupně připravenosti (A, B, C).

1.4.1 Počty záměrů a odhad finanční alokace v rezortech a úřadech
Stav / Gesční úřad

Počet
záměrů

A

Externí náklady realizace od
(mil. Kč)

Externí náklady realizace do
(mil. Kč)

4

42,00

72,00

MPO

3

30,00

60,00

MZ

1

12,00

12,00

4

42,00

72,00

Celkový součet

1.4.2 Počty záměrů a odhad finanční alokace v dílčích cílech
Stav / Dílčí cíl

Počet záměrů

A

Externí náklady realizace od
(mil. Kč)

Externí náklady realizace do
(mil. Kč)

4

42,00

72,00

DES 8.01

1

0,00

0,00

DES 8.02

2

42,00

72,00

DES 8.03

1

0,00

0,00

4

42,00

72,00

Celkový součet
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2 Sestava záměrů dle data ukončení
realizace (záměry A, B, C)
Rok realizace (do) / Měsíc realizace / Název záměru
2018
11
Institucionální a metodické zajištění centrální koordinace a řízení programů
koncepce Digitální ekonomika a společnost
2020
1
Zajištění lidských a finančních zdrojů pro centrální řízení a koordinaci
programů a cílů digitální ekonomiky
2021
12
Zajištění lidských a finančních zdrojů pro centrální řízení – programové
zajištění strukturálních reforem digitalizace elektronického zdravotnictví ČR
2022
1
Obousměrná vazba programů a koordinace koncepce digitální ekonomiky a
společnosti a iniciativ vycházejících z pilíře Česko v digitální Evropě
Celkový součet
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Počet
záměrů
1
1

Součet z
Exter.
náklady
realizace od
(mil. Kč)
0,00
0,00

Součet z
Exter.
náklady
realizace do
(mil. Kč)
0,00
0,00

1
1
1

0,00
30,00
30,00

0,00
60,00
60,00

1
1
1

30,00
12,00
12,00

60,00
12,00
12,00

1
1
1

12,00
0,00
0,00

12,00
0,00
0,00

1
4

0,00
42,00

0,00
72,00
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3 Náklady a pracnosti (záměry A, B, C)
3.1 Přímé výdaje na realizaci záměrů
Název
Institucionální a metodické
zajištění centrální koordinace a
řízení programů koncepce
Digitální ekonomika a společnost
Zajištění lidských a finančních
zdrojů pro centrální řízení a
koordinaci programů a cílů
digitální ekonomiky
Zajištění lidských a finančních
zdrojů pro centrální řízení –
programové zajištění
strukturálních reforem digitalizace
elektronického zdravotnictví ČR.
Obousměrná vazba programů a
koordinace koncepce digitální
ekonomiky a společnosti a
iniciativ vycházejících z pilíře
Česko v digitální Evropě

Stav

Realizace
od

Realizace
do

Dílčí cíl

Exter.
Gesční
Exter. náklady
náklady
úřad
realizace do
realizace od
záměru
(mil. Kč)
(mil. Kč)

A

01.09.2018 01.11.2018 DES 8.01

MPO

0

0

A

01.01.2019 01.01.2020 DES 8.02

MPO

30

60

A

01.01.2019 31.12.2021 DES 8.02

MZ

12

12

A

01.10.2018 01.01.2022 DES 8.03

MPO

0

0

3.2 Odhad výdajů na udržitelnost záměrů
Vládní program Digitální Česko, strategický průřezový dokument, zastřešuje tři hlavní do značné míry rozdílné pilíře. Postup
naplňování cílů jednotlivých koncepcí bude mít, vzhledem ke specifičnosti koncepcí, rozdílný charakter. Postupy jednoho z nich
nelze aplikovat na zbývající dokumenty, které mají odlišnou povahu. Koncepce Digitální ekonomika a společnost (DES),
svěřená do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), má naprosto specifický, vysoce meziresortní a mezioborový
charakter.
Koncepce DES je komplexním strategickým dokumentem s primárním zaměřením na národní strategie a přesahem na klíčové
iniciativy v EU. Navazuje přitom na Akční plán pro společnost 4.0 a další dřívější vládní strategie, stejně jako dokumenty
Evropské unie. Jednotlivé Implementační plány Koncepce Digitální ekonomika a společnost, které identifikují zásadní oblasti pro
rozvoj digitální ekonomiky, jsou výsledkem meziresortní spolupráce, odborné veřejnosti i zástupců hospodářských a sociálních
partnerů.
Účelem koncepce DES je zajistit koordinaci agend spadajících do různých oblastí digitální ekonomiky a života společnosti
napříč veřejnou správou, hospodářskými a sociálními partnery, akademickou sférou a odbornou veřejností, shrnout a průběžně
aktualizovat klíčová opatření vlády na podporu rozvoje digitálního trhu a digitální ekonomiky České republiky v souladu
s předpisy EU.
Základním cílem Implementačních plánů koncepce DES je prostřednictvím navrhovaných výstupů zvýšit připravenost ČR na
digitální ekonomiku, zlepšit transfer výsledků výzkumu do praxe a maximalizovat hospodářský potenciál země. Jednotlivé
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záměry mohou mít podobu projektu, akčního plánu nebo jiného konkrétního výstupu (služba, systém, regulační akt, analýza,
resortní strategie, návrhy legislativy apod.).
Institucionální zajištění centrální koordinace politik na podporu Digitální ekonomiky a společnosti je natolik
meziresortní, realizované převážně státní správou, tak stanovení odhadů výdajů na udržitelnost záměrů by bylo velmi
neobjektivní a zbytečné, protože veškerá činnost je zaměřena na fungování procesů a dosažení cílů stanovených DES.

3.3 Pracnosti realizace záměrů
Česká republika podporuje iniciativy zaměřené na další ekonomický růst a vytváření příznivého digitálního ekosystému. Hlavním
cílem při přípravě Implementačních plánů DES bylo získat jasný a ucelený přehled o klíčových aktivitách relevantních ústředních
orgánů státní správy, hospodářských i sociálních partnerů a zástupců byznysu a akademické sféry. Klíčem k úspěchu je
efektivní komunikace a spolupráce napříč resorty, podnikovou a vědeckou sférou i odbornou veřejností tak, aby se jasně určily
klíčové priority s přímou návazností na programové prohlášení vlády, které jsou mimořádně důležité pro vývoj digitální
ekonomiky a zvyšování konkurenceschopnosti ČR.
Ukazatel pracnosti realizace záměrů v dílčím cíli institucionální zajištění centrální koordinace politik na podporu
digitální ekonomiky a společnosti je neobjektivně dosažitelný, protože činnosti spojené s dosažením jednotlivých cílů
stanovených DES jsou úzce provázané s nastavením a fungováním procesů.
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4 Postupy řízení realizace (záměry A,B,C)

DIGITÁLNÍ EKONOMIKA A SPOLEČNOST

DES 8.02

DES 8.03

Celkový součet

Gesční úřad / Název záměru / Popis záměru
MPO
Institucionální a metodické zajištění centrální koordinace a řízení programů koncepce
Digitální ekonomika a společnost
Zřízení Výboru pro Digitální ekonomiku a společnost v rámci Rady vlády pro informační společnost
Zajištění lidských a finančních zdrojů pro centrální řízení a koordinaci programů a cílů
digitální ekonomiky
Personální posílení odboru pro koordinaci digitální ekonomiky MPO
Obousměrná vazba programů a koordinace koncepce digitální ekonomiky a společnosti a
iniciativ vycházejících z pilíře Česko v digitální Evropě
Zajištění výměny informací mezi koncepcí Česko v digitální Evropě a koncepcí Digitální
ekonomiky a společnost.
MZ
Zajištění lidských a finančních zdrojů pro centrální řízení – programové zajištění
strukturálních reforem digitalizace elektronického zdravotnictví ČR.
Realizace výstupů mezinárodního projektu na podporu strukturálních reforem Structural Reform
Support Service (SRSS) spolufinancovaný EK. Reforma řízení rozvoje elektronizace v rezortu
zdravotnictví, zavádění inovativních postupů a technologií, zajištění lidských a finančních zdrojů
pro centrální řízení a koordinaci programů. Nastavení koordinačních mechanismů k plnění cílů
digitální ekonomiky.
Celkový součet

DES 8.01

4.1 Přehled pokrytí dílčích cílů záměry

1

1

1

3

1
1

1
1
1
1

1

1
1
1

1

1
1

1
1

1

1

1
2

1
4

1
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4.2 Přehled záměrů v členění podle gesčních úřadů
Gesční úřad / Název záměru / Spolupracující úřady

Počet
záměrů

MPO
Institucionální a metodické zajištění centrální koordinace a řízení programů koncepce Digitální
ekonomika a společnost

3

všechny resorty
Zajištění lidských a finančních zdrojů pro centrální řízení a koordinaci programů a cílů digitální
ekonomiky

1

MF; ÚV; MŠMT; MV; MK; MMR; tripartita; a další
Obousměrná vazba programů a koordinace koncepce digitální ekonomiky a společnosti a iniciativ
vycházejících z pilíře Česko v digitální Evropě

1

MPO; ÚV; MV
MZ
Zajištění lidských a finančních zdrojů pro centrální řízení – programové zajištění strukturálních
reforem digitalizace elektronického zdravotnictví ČR.
MV; MF; ÚZIS
Celkový součet
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1

1

1
1
1
1
1
4
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Celkový součet
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1

1
1

1
1

1

Celkový součet

Petr Očko, Milena Hrdinková,
Vladimír Dzurilla

Ing. Jiří Borej
člen RVIS
Národní centrum elektronického
zdravotnictví
Ing. Martin Zeman ředitel Národního centra
elektronického zdravotnictví

Petr Očko, Marián Piecha

Název záměru
Institucionální a metodické zajištění centrální koordinace a řízení programů
koncepce Digitální ekonomika a společnost
Zajištění lidských a finančních zdrojů pro centrální řízení a koordinaci
programů a cílů digitální ekonomiky
Zajištění lidských a finančních zdrojů pro centrální řízení – programové
zajištění strukturálních reforem digitalizace elektronického zdravotnictví ČR.
Obousměrná vazba programů a koordinace koncepce digitální ekonomiky a
společnosti a iniciativ vycházejících z pilíře Česko v digitální Evropě

Petr Očko

5 Matice odpovědností (záměry A,B,C)

1

1

1
1

1

1

4
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6 Příloha – Přehled záměrů klasifikace A
Gesční úřad / Název záměru / Popis záměru

Počet
záměrů

MPO
Institucionální a metodické zajištění centrální koordinace a řízení programů koncepce Digitální
ekonomika a společnost

3

Zřízení Výboru pro Digitální ekonomiku a společnost v rámci Rady vlády pro informační společnost
Zajištění lidských a finančních zdrojů pro centrální řízení a koordinaci programů a cílů digitální
ekonomiky

1

Personální posílení odboru pro koordinaci digitální ekonomiky MPO
Obousměrná vazba programů a koordinace koncepce digitální ekonomiky a společnosti a iniciativ
vycházejících z pilíře Česko v digitální Evropě
Zajištění výměny informací mezi koncepcí Česko v digitální Evropě a koncepcí Digitální ekonomiky a
společnost.

1

MZ
Zajištění lidských a finančních zdrojů pro centrální řízení – programové zajištění strukturálních
reforem digitalizace elektronického zdravotnictví ČR.
Realizace výstupů mezinárodního projektu na podporu strukturálních reforem Structural Reform Support
Service (SRSS) spolufinancovaný EK. Reforma řízení rozvoje elektronizace v rezortu zdravotnictví, zavádění
inovativních postupů a technologií, zajištění lidských a finančních zdrojů pro centrální řízení a koordinaci
programů. Nastavení koordinačních mechanismů k plnění cílů digitální ekonomiky.
Celkový součet
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1

1

1
1
1
1

1
4
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