PŘEHLED DOPADŮ PRO MATERIÁLY NELEGISLATIVNÍ POVAHY
(předkládané podle odst. 2.2 Obecných zásad RIA – část Úvod)
1. Základní identifikační údaje
Název návrhu právního předpisu
Implementační plány Digitální Česko 2021 - 2022
Předkladatel

Spolupředkladatel

Ministerstvo vnitra

Transpozice práva EU: Číselné označení právních
předpisů EU a jejich název v českém znění1

Stanovený termín
předložení návrhu
vládě

srpen.2021

Termín stanovený pro implementaci

měsíc.rok

2. Definice problému
V souladu s UV č. 629/2018, č. 255/2019 a č. 644/2020 pokračovat v digitalizaci a digitální
transformaci státní správy.
Česká republika se dlouhodobě potýká s problematikou digitalizace a digitální
transformace a to jak na úrovni státní a veřejné správy, tak i v oblasti průmyslu a služeb.
I přesto, že v jsme v jednotlivých oblastech evropskými leadery (např. ecommerce), je
celková situace neuspokojivá a v mezinárodním srovnání v posledních letech spíše
stagnujeme.
Program Digitální Česko má prostřednictvím každoročně aktualizovyných
Implementačních plánů, které naplňují cíle programu Digitální Česko, zajistit
předpoklady pro výrazný posun v digitalizaci a digitální transformaci a tím i dlouhodobé
prosperity České republiky v prostředí probíhající digitální revoluce.
3. Cíl navrhovaného materiálu
Digitalizace a digitální transformace státní správy spolu se zajištěním předpokladů pro

V případě, že se jedná o směrnici přijatou legislativním postupem, u které může být postupováno podle čl. 260 odst. 3
Smlouvy o fungování EU, tato skutečnost se výslovně uvede.
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digitalizaci a digitální transformaci, rozvoj digitálních služeb poskytovaných státem
občanům a podnikatelským subjektům.
4. Odůvodnění varianty přípravy legislativního návrhu
ANO
NE

Uveďte varianty, které byly zvažovány.
Uveďte důvody, proč nemohla být alternativní řešení zvažována.

Nejedná se o legislativní návrh
Varianty budou rozpracovány u konkrétních návrhů legislativní /regulační povahy.
5. Stanovisko předkladatele k zpracování RIA.
ANO
NE

Uveďte varianty, které budou v rámci RIA posuzovány.
Uveďte zdůvodnění, proč nemá být k legislativnímu návrhu RIA zpracována.

Nejedná se o legislativní návrh
RIA bude zpracována u konkrétních návrhů legislativní /regulační povahy.
6. Přijetí prováděcích právních předpisů

ANO

NE

Pokud ano, uveďte okruhy problémů a témat, které by měly prováděcí právní předpisy
obsahovat.

7. Dotčené subjekty
Občané, podnikatelé (vč. právnických osob), neziskový sektor, státní správa
8. Konzultace
V rámci jednotlivých pracovních skupin RVIS probíhají konzultace strategických cílů a
záměrů mezi jednotlivými ÚSÚ, zástupci ÚSC a podnikatelského prostředí, sociálními
partnery a apod.
9. Dostupná data
Katalog
záměrů
Digitální
Česko
(https://digitalnicesko.cz/katalog,
https://archi.gov.cz/znalostni_baze:seznam_zameru_dc )

příp.

10. Charakteristika specifických dopadů
10.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

ANO

NE

Předložené Implementační plány předpokládají výdaje státního rozpočtu v celkové výši 1
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263,29 mil. Kč (Pilíř Digitální ekonomika a společnost - 434,5 mil. Kč, Pilíř Informační
koncepce ČR - 828,79 mil. Kč).
10.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR

ANO

NE

Realizace jednotlivých záměrů obsažených v implementačních plánech zvyšuje mezinárodní
hodnocení České republiky (DESI) z pohledu digitalizace státního a veřejného sektoru. Zároveň
dochází ke snižování administrativní zátěže občanů i podnikateských subjektů.
10.3 Dopady na podnikatelské prostředí

ANO

NE

Jednotlivé projekty obsažené v Implementačních plánech snižují administrativní zátěž
podnikatelských subjektů a přispívají k jejich vyšší efektivitě především prostřednictvím
zrychlení jednotlivých procesů, snazším přístupem ke službám státu (např. vyřízení úřední
záležitosti bez nutnosti navštívit úřad), předáváním dat mezi jednotlivými úřady (once only
data) apod.
10.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje)

ANO

NE

Program Digitální Česko je zaměřen primárně na ÚSÚ. ÚSC pak využívají jednotlivých výstupů
záměrů pro vlastní činnost (např. přístupy do základních registrů a na ně napojené
funkcionality). Primárně však nejsou ÚSC cílovou skupinou a jejich záměry nejsou v rámci
programu Digitální Česko vzájemně koordinovány.
10.5 Sociální dopady

ANO

NE

Jednotlivé projekty obsažené v Implementačních plánech snižují administrativní zátěž občanů a
přispívají k jejich vyšší efektivitě a spokojenosti především prostřednictvím zrychlení
jednotlivých procesů, snazším přístupem ke službám státu (např. vyřízení úřední záležitosti bez
nutnosti navštívit úřad), předáváním dat mezi jednotlivými úřady (data once only) apod.
10.6 Dopady na spotřebitele

ANO

NE

Dopady na spotřebitele je možné definovat ve dvou rovinách:
1. občana jako spotřebitele služeb státu - zde se jedná o přímý dopad, kdy v rámci jednotlivých
záměrů dochází k budování nových digitálních služeb přímo pro jejich spotřebitele příp.
dochází k inovacím a generačním obměnám již existujících služeb.
2. spotřebitele, který profituje z vyšší efektivity podnikatelského prostředí a to v nejširším
smyslu
10.7 Dopady na životní prostředí

ANO

NE

Dopad Implementačních plánů na životní prostředí je možné spatřovat především ve dvou
rovinách - materiálových úsporách na straně úřadů i široké veřejnosti (např. omezení nutného
tisku papírových dokumentů) a následně v omezení pohybu obyvatel v podobě nezbytných cest
na úřední jednání. Tento pozitivní vliv byl velice dobře patrný v období pandemie, kdy spektrum
plně digitalizovaných agend a životních situací mohla široká (občanská i podnikatelská)
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veřejnos vyřídit bez nutnosti návštěvy úřadu.
10.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů
NE

ANO

Pozitivní dopad je možné vnímat především ve vazbě na podporu rovnosti žen a mužů, kdy např.
vzdálený přístup k úřadům není limitován faktory nepodporujícími rovnost např. péčí o dítě.
10.9 Dopady na výkon státní statistické služby

ANO

10.10 Zhodnocení korupčních rizik

NE

ANO

10.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu

ANO

NE

NE

11. Kontakty na zpracovatele


Marek Pur, vedoucí programu Digitální Česko, 731405066, marek.pur@nakit.cz

