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3. Doporučení
Ad 1. Ustanovení
Pozice, respektive role Digitálního zmocněnce je zřízena na základě usnesení vlády č. 255/19 ze dne 15. 4. 2019 (materiál
Implementační plány programu „Digitální Česko“).
Digitální zmocněnec v ústředních správních úřadech, zejména na ministerstvech, představuje novou, pro digitální
transformaci úřadů nezbytnou roli a zodpovědnost. Nemusí, ale může představovat novou pozici (služební místo) a
manažerskou funkci.

Ad 2. Popis činností a odpovědnosti


Je předsedou Digitální rady ústředního správního úřadu, je-li zřízena.



Koordinuje digitalizační iniciativy, včetně koordinace plnění úkolů, napříč ústředním správním úřadem, případně
resortem, koordinuje a sjednocuje digitalizační úsilí mezi jednotlivými agendami a IT úřadu.



Vede přehled o agendách a činnostech v gesci ústředního správního úřadu a postupu jejich digitalizace, zejména
se zaměřením na digitalizaci služeb pro klienty veřejné správy.



Odpovídá za obsahovou koordinaci digitalizace úřadu navenek, se správci centrálních sdílených služeb
eGovernmentu, zejména MV a SZR, a s ostatními spolupracujícími úřady.



Zastává pozici sponzora nebo s ním spolupracuje u programů a projektů digitální transformace úřadu v komunikaci
i výkonu agend na venek i uvnitř.



Schvaluje, koordinuje, odpovídá ministru/statutárnímu představiteli ústředního správního úřadu za realizaci záměrů
programu Digitálního Česka (DČ) v rozsahu kompetencí daného ústředního správního úřadu.



Zodpovídá za naplňování cílů a záměrů Digitálního Česka a úkolů Programového prohlášení vlády (PPV), jejichž
obsah je rovněž součástí programu „Digitální Česko“.



Při plánování a vyjednávání zajišťuje zdroje, zejména rozpočtové a lidské, pro plnění úkolů digitální transformace
úřadu dle DČ a PPV.



Řídí architektonickou kancelář a projektovou kancelář úřadu, je-li zřízena, případně iniciuje vznik těchto útvarů
z pohledu transformačních změn a digitalizace.



Řídí útvar strategií a koncepcí, je-li zřízen z pohledu transformačních změn a digitalizace.



Odpovídá za Dashboard plnění úkolů z usnesení vlády a PPV, týkající se digitalizace.



Odpovídá za komunikaci s Programovým manažerem Digitálního Česka, nebo jmenovaným koordinátorem RVIS
za daný úřad (je-li jmenován) ohledně průběžného plnění záměrů programu „Digitální Česko“.



Koordinuje plnění úkolů s IT a digitálním zmocněncem vlády.
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Spolupracuje s lídry hlavních cílů Digitálního Česka pilíře IKČR a koordinuje s nimi plnění záměrů, zejména
plynoucích z IKČR.



Je stálým a právoplatným členem vedení/grémia/porady ministra nebo ředitele úřadu.

Ad 3. Doporučení


Pozici Digitálního zmocněnce by měl ideálně zastávat klíčový náměstek ministra, tzv. 1. náměstek nebo odborný
náměstek pro klíčové agendy ministerstva.



Pozici Digitálního zmocněnce může zastávat státní tajemník.



Pozici Digitálního zmocněnce může zastávat i náměstek pro řízení ICT a digitalizaci, je-li na resortu zřízen.



Pozici Digitálního zmocněnce může zastávat i zástupce náměstka nebo státního tajemníka, ten se pak díky
svěřené agendě digitální transformace stává právoplatným členem vedení/grémia/porady ministra nebo ředitele
ústředního správního úřadu.



Jedná se o manažerskou pozici, zaměřenou na plánování a realizaci zásadních změn úřadu.



Pro efektivní a reálné fungování digitálního zmocněnce je nezbytné, aby jeho kompetence a jeho kontrolní
mechanismus byly ukotveny v organizačním řádu úřadu, nebo v interním aktu řízení ministra/statutára, ideálně v
obojím.
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