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Tento dokument představuje odpovědi Evropské komise na připomínky uvedené ve zvláštní zprávě 

Evropského účetního dvora v souladu s článkem 259 finančního nařízení, které budou zveřejněny 

společně se zvláštní zprávou.

https://op.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-86606884
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SHRNUTÍ (odstavce I–XI) 

Odpovědi Komise:  

I–X: Digitální veřejná správa je průřezovým tématem, kterým se zabývá řada iniciativ v mnoha 

útvarech Evropské komise. 

Akční plán EU pro „e-Government“ na období 2016–2020 byl navržen tak, aby sloužil jako 
katalyzátor koordinace úsilí o modernizaci veřejného sektoru a zdrojů v oblasti elektronické veřejné 
správy a pomáhal koordinovat zdroje financování a doprovodná opatření, které jsou členským 
státům k dispozici prostřednictvím různých programů EU. Byl vytvořen jako závazek Komise, a proto 
stanoví lhůty pouze pro opatření Komise. Členské státy by na to mohly navázat, aby dodržely lhůty 
stanovené v jiných dokumentech (např. v nařízení (EU) č. 910/2014, v nařízení (EU) 2018/1724, ve 
směrnici (EU) 2017/1132, ve směrnici (EU) 2019/1151). 

Akční plán EU pro „e-Government“ na období 2016–2020 neměl přidělený rozpočet, a proto byla 
podpora vyvinutých řešení, jak uvedl EÚD, omezena především na činnosti plánované v rámci 
jednotlivých opatření a na výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy. Na základě 
doporučení EÚD se Komise snaží vypracovat komplexnější strategii pro účinnou podporu služeb 
elektronické veřejné správy. 

Akční plány pro e-Government položily základ pro budoucí činnosti plánované Komisí, u nichž 
Komise hodlá (podle doporučení EÚD) posílit prováděcí rámec, aby vyzvala členské státy k 
dokončení zavádění služeb elektronické veřejné správy. 

V rámci politického programu digitální dekády „Cesta k digitální dekádě“ (který byl na politické 
úrovni schválen po skončení auditu a musí být ještě formálně přijat) budou jak prováděcí rámec pro 
služby elektronické veřejné správy, tak strategie pro podporu služeb elektronické veřejné správy 
posíleny monitorovacím mechanismem, rámcem pro spolupráci, jakož i zprávami a doporučeními k 
řešení nedostatků zjištěných v práci členských států za účelem dosažení cílů digitální dekády.  

Služby elektronické veřejné správy podpoří rovněž potřeba vypracovat národní plány a trajektorie k 
dosažení cíle, aby byly všechny klíčové veřejné služby dostupné online do roku 2030, ve spojení s 
monitorovacím mechanismem na úrovni EU v rámci programu Cesta k digitální dekádě. 

Mezi hlavní probíhající a budoucí činnosti patří práce expertní skupiny pro veřejnou správu a řízení, 
revize referenční hodnoty eGov, posílení ekosystému pro digitální identitu a služby vytvářející 
důvěru, podpora udržitelného poskytování digitálních služeb veřejné správy na místní úrovni, návrh 
na vytvoření strukturální spolupráce v oblasti interoperability mezi členskými státy a Komisí, 
provádění nařízení o jednotné digitální bráně a nová iniciativa v oblasti práva obchodních 
společností (viz eGovernment | Evropská komise) 

VII. Komise se domnívá, že srovnání v oblasti veřejné správy (e-Government Benchmark) je pro 

měření úrovně poskytování veřejných služeb v členských státech vhodné. Ačkoli srovnávání v oblasti 
veřejné správy nebylo výslovně určeno k monitorování akčního plánu, Komise má za to, že se na 
plán vztahuje, protože měří jeho zásady prostřednictvím svých ukazatelů. 

IX. Byly využity synergie mezi propagačními činnostmi v rámci různých režimů financování (např. 

programu ISA2) (např. prostřednictvím společných úložišť (JOINUP), kampaní (Výzva v oblasti 
digitálních inovací) a akcí (konference DIGITALL, společné workshopy na Evropském týdnu regionů a 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_cs
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_cs
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měst)). Koordinace byla omezena jejich rozdílným harmonogramem a organizačním uspořádáním a 
neexistencí samostatného rozpočtu pro akční plán pro „eGovernment“. 

XI. Komise všechna doporučení přijímá.: Viz odpovědi Komise v oddíle týkajícím se doporučení. 

ÚVOD (body 1–13) 

Odpovědi Komise: 

4. Komise zdůrazňuje, že politické iniciativy a finanční programy, o nichž bylo rozhodnuto po 

skončení platnosti akčního plánu pro „eGovernment“, jako je program Cesta k digitální dekádě a 
fond nástroje Next Generation EU / nástroje pro oživení a odolnost, podporují zavádění digitálních 
veřejných služeb a systém stanovování cílů a monitorování, který by měl členským státům umožnit 
zásadní změnu při zavádění digitálních služeb veřejné správy podle zásad a řady opatření Akčního 
plánu EU pro eGovernment na období 2016–2020. 

Komise upozorňuje, že se připravuje návrh týkající se interoperability – Strategie interoperability 
vlád zemí EU, jejímž cílem je stanovit sdílenou správu, která bude udávat směr rozvoji 
interoperability mezi orgány veřejné správy EU (CWP 20221).  

ROZSAH A KONCEPCE AUDITU (body 14–19)  

Komise neodpověděla.  

PŘIPOMÍNKY (body 20–85) 

Odpovědi Komise: 

Rámeček 1 – Vize a politické priority akčního plánu 

Viz odpověď k bodu 27.  

25. Akční plán EU pro „e-Government“ na období 2016–2020 nemohl a ani neměl za cíl zavádět 

nové povinnosti pro členské státy. Byl navržen tak, aby sloužil jako katalyzátor (jak je uvedeno v 
připomínkách EÚD v odstavci II) koordinace úsilí o modernizaci veřejného sektoru a zdrojů v oblasti 
elektronické veřejné správy a pomáhal koordinovat zdroje financování a doprovodná opatření, které 
jsou členským státům k dispozici prostřednictvím různých programů EU. 

27. Vzhledem k tomu, že akční plán představoval závazek Komise, obsahoval lhůty pouze pro 

opatření Komise, na něž mohly členské státy navázat, aby dodržely lhůty stanovené v jiných 

                                                 
1 CWP 2022/ Evropa připravená na digitální věk: resource.html (europa.eu) 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
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dokumentech (např. nařízení (EU) č. 910/2014, nařízení (EU) 2018/1724, směrnice (EU) 2017/1132, 
směrnice (EU) 2019/1151) 

Ačkoli samotný akční plán měl jasné časové ohraničení (2016–2020), měl přispět k výsledkům 
daleko přesahujícím jeho vlastní časový rámec a vést k dopadům s časovými lhůtami specifickými 
pro různé zahrnuté oblasti a často stanovenými v příslušných právních aktech. 

Rámeček 4 - Cíle, kterých je třeba dosáhnout v oblasti digitalizace veřejných 
služeb 

Viz odpověď k bodu 30. 

30. Vzhledem k tomu, že Komise přijala návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 

(COM(2021) 574 final / 15.9.2021), kterým se zavádí politický program 2030 „Cesta k digitální 
dekádě“ (který byl na politické úrovni schválen po ukončení auditu a musí být ještě formálně přijat): 

 v cíli (1) jsou „klíčové veřejné služby“ definovány jako základní služby poskytované 
veřejnými subjekty fyzickým osobám při jejich důležitých životních událostech a právnickým 
osobám při jejich profesním životním cyklu, 

 vznikla nová formulace cíle 3: „100 % občanů Unie má přístup k prostředkům bezpečné 
elektronické identifikace uznávaným v celé Unii, které uživatelům umožňují plnou kontrolu 
nad transakcemi s identitou a sdílenými osobními údaji“.  

Tím by měla být připomínka EÚD zodpovězena. 

32. Viz odpověď k bodu 40. 

34–36. Pravidelná zasedání řídící rady akčního plánu pro „eGovernment“ poskytla platformu pro 

výměnu informací o pokroku v souvislosti s plněním akčního plánu a aktualizaci současného stavu.  

Komise monitorovala výstupy svých činností. Nemonitorovala důkladně výsledky nebo dopady 
akčního plánu, protože bylo jasné, že jich někdy mohlo být dosaženo mimo harmonogram akčního 
plánu. 

Kromě toho, jak uvedl EÚD v bodech 72, 73 a 75, byla Komise o pokroku informována 
prostřednictvím pravidelných kontaktů s členskými státy v rámci zvláštních expertních skupin 
vytvořených za účelem spolupráce a výměny (např. v rámci expertní skupiny CEF a výboru CEF, 
koordinační skupiny pro jednotnou digitální bránu, skupiny odborníků pro interoperabilitu). 

Rámeček 5 - Zvláštní mechanismy monitorování Evropského rámce 
interoperability 

Observatoř vnitrostátních rámců interoperability (NIFO) zůstane zachována i pro období 2021-–

2027 jako jeden z klíčových ukazatelů výkonnosti programu Digitální Evropa a hlavní nástroj pro 

měření interoperability v Evropě. 

 

40., 41. a 42. Jak již bylo uvedeno, referenční hodnota elektronické veřejné správy je nástroj 

pro každoroční hodnocení dostupnosti a charakteristik elektronické veřejné správy v Evropě. 
Analyzuje současný stav poskytování digitálních veřejných služeb v Evropě a pomáhá určit potřebu 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
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dalších opatření na úrovni EU. Měřené ukazatele souvisejí s politickými prioritami stanovenými v 
akčních plánech a prohlášeních podepsaných členskými státy a jsou z nich odvozeny. Komise se 
domnívá, že referenční hodnota elektronické veřejné správy je pro měření úrovně poskytování 
veřejných služeb v členských státech vhodná. Ačkoli  srovnávání v oblasti elektronické veřejné 
správy není konkrétně určeno k monitorování akčního plánu, Komise má za to, že se na plán 
vztahuje, protože měří jeho zásady prostřednictvím svých ukazatelů. 

43. Komise sleduje trendy a potřeby, které se objevují v souvislosti s poskytováním digitálních 

veřejných služeb. Metodika by se proto měla aktualizovat každé 3 až 4 roky, aby bylo možné udržet 
krok s vývojem. Tak může Komise poskytovat historická srovnání za dva roky (sběr údajů probíhá 
jednou za dva roky, proto úplný přehled všech služeb v rámci všech životních událostí se získá 
každý druhý rok). 

Ve zprávě za rok 2021 a po poslední aktualizaci metody byly sloučeny výsledky za dva roky podle 
různých metod. Metodický list byl aktualizován a toto sloučení bylo ve zprávě vysvětleno. Úpravy 
nebyly proveditelné vzhledem k tomu, že byly přidány nové služby, některé byly odstraněny a 
zároveň bylo aktualizováno/odstraněno/přidáno několik otázek týkajících se měření různých služeb. 

46. Komise zdůrazňuje, že Observatoř vnitrostátních rámců interoperability (NIFO) zůstane 

zachována i v období 2021–2027 jako hlavní nástroj pro měření interoperability v Evropě a také 
jako jeden z klíčových ukazatelů výkonnosti programu Digitální Evropa. 

48. Komise upozorňuje na to, že jedním z cílů digitalizace veřejných služeb je poskytovat 100 % 

klíčových veřejných služeb online. 

Tento cíl je v rámci Indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) rozdělen na dva dílčí cíle: 

 Digitální veřejné služby pro občany 

 Digitální veřejné služby pro podniky 

Oba ukazatele vycházejí z konkrétních výpočtů (u vnitrostátních i přeshraničních služeb pro podniky 
a občany dostupných online) v rámci srovnávání v oblasti elektronické veřejné správy. Klíčové 
ukazatele výkonnosti jsou k dispozici online: 
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735 

Rámeček 7 – Zpožděné provedení nástroje pro zpracování plateb u opatření 9 
a 10 

Vzhledem k tomu, že všechny povinné informace zveřejňované členskými státy prostřednictvím 

systému IRI jsou k dispozici zdarma a členské státy mohou vybírat poplatky pouze za informace 

nebo dokumenty, které do tohoto systému propojení zahrnují nepovinně a nad rámec souboru 

povinných informací (přičemž žádný členský stát dosud nevyjádřil úmysl tak učinit), Komise se 

domnívá, že dopad chybějícího systému plateb do systému IRI není příliš významný. 

56. Uzly eIDAS nebudou automaticky nahrazeny peněženkou a je pravděpodobné, že budou 

používány i nadále k usnadnění používání vnitrostátních identifikačních prostředků přes hranice. 

77. Komise koordinovala propagační činnosti do maximální možné míry, a to vzhledem k různým 

režimům financování, různorodé povaze příslušných opatření a jejich odlišnému harmonogramu a 
organizačnímu uspořádání. To se týkalo i společných úložišť (JOINUP), kampaní (Výzva v oblasti 
digitálních inovací) a akcí (konference DIGITALL, společné workshopy na Evropském týdnu regionů a 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735
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měst (EWRC). Vzhledem k tomu, že na Akční plán EU pro „eGovernment“ nebyl vyčleněn samostatný 
rozpočet, byla veškerá propagační činnost spojena s konkrétními opatřeními nebo programy 
financování. 

85. Komise se snažila vytvořit si představu o opatřeních členských států na podporu evropských 

nebo vnitrostátních řešení elektronické veřejné správy, pokud získala informace o: 

 propagačních činnostech spojených s realizací infrastruktur digitálních služeb Nástroje pro 
propojení Evropy prostřednictvím povinného podávání zpráv dohodnutého v grantových 
dohodách,  

 osvědčených postupech v oblasti propagačních činností prostřednictvím výměny zkušeností 
a osvědčených postupů v rámci řídicí rady Akčního plánu EU pro „eGovernment“. 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ (body 86–98) 

Odpovědi Komise: 

86. Komise by ráda zdůraznila, že zaměření Akčního plánu EU pro „eGovernment“ na opatření v 

rámci Komise omezilo jeho vliv na účinnou podporu zavádění a využívání řešení elektronické veřejné 
správy členskými státy.  

Komise nedávno zavedla nové politické nástroje, které mají větší politický vliv (Cesta k digitální 
dekádě, Digitální kompas 2030) a podstatně navýšila finanční prostředky. Podle názoru Komise by 
to mělo umožnit dlouhodobé plnění cílů akčního plánu. Navrhuje se také, aby tyto nástroje 
zahrnovaly přísná opatření týkající se cílení a monitorování v členských státech. 

88. Čl. 5 odst. 1 politického programu Cesta k digitální dekádě schváleného na politické úrovni (v 

návrhu právníků-lingvistů) zní takto: 

„Komise sleduje pokrok Unie při plnění obecných cílů stanovených v článku 3 a digitálních cílů 
stanovených v článku 4. Za tímto účelem Komise na základě Indexu digitální ekonomiky a 
společnosti (DESI) a prostřednictvím prováděcího aktu stanoví pro každý digitální cíl klíčové 
ukazatele výkonnosti. Tento prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 23 odst. 2. 

Komise očekává, že se jí podaří zmírnit riziko rozdílného výkladu ze strany členských států tím, že v 
prováděcích aktech vymezí jasné klíčové ukazatele výkonnosti.  

89. Nové ukazatele doplní stávající vykazované klíčové ukazatele výkonnosti o referenční hodnotu 

elektronické veřejné správy a Index digitální ekonomiky a společnosti, což umožní pečlivé sledování 
cílů programu „Cesta k digitální dekádě“ a poskytne kontext nezbytný pro pochopení dalšího vývoje. 

93. Komise je přesvědčena, že změna nařízení eIDAS povede k tomu, že všichni lidé v Evropě 

budou mít k dispozici bezpečné, důvěryhodné a všeobecně uznávané prostředky digitální 
identifikace, které lze používat v celé Unii. 
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Doporučení 1 – Posílit prováděcí rámec, a přimět tak členské 

státy k dokončení služeb elektronické veřejné správy  

Komise toto doporučení přijímá: 

Pevný základ pro realizaci tohoto doporučení již existuje. 

Politické dohody o programu Cesta k digitální dekádě bylo dosaženo v červenci 2022. Členské státy 
si musí vypracovat národní plány a pomocí trajektorií postupovat k dosažení cílů. Dosažený pokrok 
bude zhodnocen ve výročních zprávách a konkrétní doporučení budou zaměřena na odstranění 
nedostatků. Kromě toho byla zřízena nová skupina odborníků členských států, která má ve 
spolupráci Komise a členských států nově definovat a provádět referenční hodnotu elektronické 
veřejné správy a sledovat pokrok při plnění cíle programu Cesta k digitální dekádě v oblasti 
veřejných služeb.  

Komise očekává, že členské státy budou své úsilí úzce koordinovat a plně využijí mechanismů, které 
program Cesta k digitální dekádě poskytuje. 

95. Byly využity synergie mezi propagačními činnostmi v rámci různých režimů financování (např. 

programu ISA2) (např. prostřednictvím společných úložišť (JOINUP), kampaní (Výzva v oblasti 
digitálních inovací) a akcí (konference DIGITALL, společné workshopy na Evropském týdnu regionů a 
měst)). Koordinace byla omezena jejich rozdílným harmonogramem a organizačním uspořádáním a 
neexistencí samostatného rozpočtu pro Akční plán EU pro „eGovernment“. 

97. Oslovení podniků a malých a středních podniků bude obnoveno v rámci nového ekosystému 

elektronické identifikace a služeb vytvářejících důvěru, který bude vytvořen na základě návrhu 
rámce evropské digitální identity.  

 

Doporučení 2 – Vypracovat komplexní strategii pro účinnou 

podporu služeb elektronické veřejné správy 

Komise toto doporučení přijímá: 

Díky centrům pro digitální inovace a inkubátoru GovTech financovaným v rámci programu Digitální 
Evropa budou k dispozici dva důležité nástroje na podporu technických řešení pro digitální veřejnou 
správu v celé Evropě. Komise prozkoumá, jak nejlépe těchto možností využit, aby se zvýšila 
informovanost o stávajících řešeních. 

Kromě toho je cílem připravovaného návrhu na posílení politiky EU v oblasti interoperability 
veřejného sektoru zlepšit zavádění řešení interoperability digitální veřejné správy podporou 
koordinovaného vývoje a experimentování a zvýšením dostupnosti vzájemně přijatelných řešení a 
přístupu k nim. 
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