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Úvodem
Expertní skupina již potřetí hodnotila, jak se v Česku v posledním roce vyvíjely veřejné in

stituce. Většina obtíží, s nimiž se výkon veřejných institucí dlouhodobě potýká, přetrváva

la i letos. Ke zlepšení došlo jen v  některých oblastech, naopak pokračují mnohé varovné 

trendy.  I v letošní studii nejprve přiblížíme dění za poslední rok. Poté se pokusíme identifi

kovat problémy, které je třeba řešit, a vyslovíme doporučení, jak toho dosáhnout.

Vývoj od podzimu 2017 do současnosti 

Ústavní a politický systém
Politický systém zůstal stabilní a reálně pluralitní, oproti předchozím letům se nezměnil. 

Ani u ústavních institucí nedošlo k posunům. Druhé přímé volby prezidenta republiky 

v lednu 2018 a komunální a senátní volby v říjnu téhož roku proběhly bez problémů a přines

ly politologicky předvídatelné výsledky. Prezidentem byl znovu zvolen Miloš Zeman, a to 

se zřetelným náskokem 2,73 procentního bodu před protikandidátem ve druhém kole vol

by. V komunálních volbách oslabila levice (ČSSD a KSČM), mírný vzestup potvrdila pra

vice (zejména ODS, také TOP09 a jiné menší strany pravého středu) a hnutí ANO potvrdilo 

významnou, avšak nikoli hegemonní pozici na politické scéně.1

Politickou komplikací bylo zdlouhavé sestavování vlády s důvěrou – vláda ji získa

la v  červenci 2018, 9 měsíců od voleb do Poslanecké sněmovny z října 2017. V  mezidobí 

vládlo hnutí ANO bez důvěry v Poslanecké sněmovně. Do podzimu 2018 vláda fungovala 

v udržovacím režimu; až na výjimky neprosazovala politicky významné návrhy.

Kvalita  
vládnutí

Výroční konference
Aspen Institute C

E
Kvalita 
vládnutí

 

2)  K poslednímu vývoji viz např. https://www.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/kapsch-napadl-smlouvu-na-myto-jeho-
argumenty-jsou-prazdne-a-falesne-tvrdi-tok-1351588 (stránka navštívena 7. 10. 2018).

V mezinárodním, zejména středoevropském kontextu je Česko „bezproblémovou“ zemí. 

Nečelí jako Maďarsko a Polsko výhradám některých orgánů EU ohledně zásahů vládnoucí 

politické moci do tamních politických a ústavních institucí (v Polsku zejména zásahy do struk

tury justice, v Maďarsku pak nevlídný postoj vůči některým aktivistům občanské společnosti 

a migrantům). Nevyskytly se zde ani jevy naznačující nikoli marginální roli organizovaného 

zločinu ve společnosti, jako byla vražda slovenského investigativního novináře Jána Kucia

ka, pravděpodobně kvůli jeho novinářské činnosti, a její politické dopady. 

Právní řád a administrativa
Obecný vývoj a mezinárodní srovnání

I nadále přetrvává nepřehlednost a složitost právního systému. Setrvale významná je role 

správních orgánů a soudů a vliv jejich rozhodování na ekonomiku. Ukázala to kupříkladu 

kauza řadu let protahovaného a odkládaného výběru nového provozovatele silničního mýt

ného systému. O tuto veřejnou zakázku se během léta 2018 střetl před Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže v nepřehledné a dosud neukončené právní bitvě dosavadní provozo

vatel systému Kapsch s vítězem výběrového řízení, konsorciem CzechToll a SkyToll.2

V mezinárodních žebříčcích se pozice Česka v roce 2018 prakticky nezměnila (letos 

26., loni 27., předloni 25. příčka, zatímco v roce 2013 30. pozice). Mezi postkomunistickými 

státy střední Evropy přes dílčí zlepšení jejich pozic v žebříčku Česko i nadále vede. Stále 

dosahuje úrovně nepříliš vzdálené Německu, jež letos setrvalo na 16. místě.

 

1)  Data k výsledkům všech voleb viz www.volby.cz.

Tabulka 1: Kvalita právního státu a vlády práva za roky 2013–2018  
Zdroj: The Global Innovation Index

Stát Pozice ve 
světě 2013

Pozice ve 
světě 2014

Pozice ve 
světě 2015

Pozice ve 
světě 2016

Pozice ve 
světě 2017

Pozice ve 
světě 2018

Česko 30. 29. 27. 25. 27. 26.

Maďarsko 37. 40. 40. 43. 47. 43.

Německo 16. 16. 16. 15. 16. 16.

Polsko 39. 38. 36. 36. 35. 38.

Rakousko 7. 6. 6. 8. 10. 10.

Slovensko 42. 47. 46. 45. 41. 37.
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Bez problémů a neadekvátních politických zásahů ze strany exekutivy proběhla zásad-

ní personální změna ve vedení Nejvyššího správního soudu – novým předsedou byl po Josefu  

Baxovi jmenován dosavadní místopředseda Michal Mazanec a novou místopředsedkyní 

jedna z dosavadních služebně starších soudkyň tohoto soudu Barbara Pořízková.

Stavební právo

Těžkopádnosti stavebních a jiných povolovacích řízení je všeobecně připisován významný 

podíl na silném nárůstu cen rezidenčních nemovitostí zejména v Praze, jelikož není zaha

jován dostatek nových staveb, jenž by odpovídal rostoucí poptávce. V žebříčku Doing 

Business 2018, zpracovaném Světovou bankou, jsou česká pravidla pro stavebnictví hod

nocena jako silně zpomalující a podvazující podnikání (127. z celkem 190 hodnocených 

zemí), třebaže v celkovém hodnocení kvality podnikatelského prostředí je Česko v širší 

světové špičce (30. místo).6

Nedávné legislativní počiny v oblasti stavebního práva, konkrétně komplexní nove-

la stavebního zákona a souvisejících předpisů [zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon 

č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění poz

dějších předpisů, a další související zákony], se zatím v praxi významněji neprojevily. V létě 

2018 byl přijat zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení 

výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických ko

munikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela zákona o urychlení 

výstavby některých druhů síťové infrastruktury má za cíl především zrychlit a zjednodušit vy- 

vlastňovací a jiná řízení pro celou řadu celostátně významných infrastrukturních staveb 

(dálnic a vybraných silnic, páteřních železničních tratí a některých dalších staveb – plaveb

ních stupňů či nové vzletové a přistávací dráhy na letišti v PrazeRuzyni).

V gesci Hospodářské komory ČR začínají práce na návrhu zcela nového stavebního 

zákona, který by měl přinést zásadní kvalitativní změnu. 7
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6)  Viz Doing Business 2018. Reforming to Create Jobs, International Bank for Reconstruction and Development / The World 
Bank, Washington 2018, str. 156, http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/
English/DB2018-Full-Report.pdf (stránka navštívena 7. 10. 2018).

7)  Viz https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/verime-v-novy-stavebni-zakon-do-ctyr-let-rika-predsedkyne-sekce-
uzemniho-rozvoje-hk-111505.html (stránka navštívena 7. 10. 2018).

 

3)  Viz např. https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2264194-regulace-sdilene-ekonomiky-je-nutna-ridici-s-aplikaci-ale-
maji-mit-jina-pravidla (stránka navštívena 7. 10. 2018). 

4)  Viz např. https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ke-zmirneni-oddluzeni-poslanci-podali-dve-desitky-navrhu-
uprav/1670031 (stránka navštívena 7. 10. 2018).

5)  Takto se vyjádřil ministr spravedlnosti Jan Kněžínek v rozhovoru pro server Česká justice, viz http://www.ceska-justice.
cz/2018/10/ministr-knezinek-zmenu-dovolani-radny-opravny-prostredek-klidne-obetoval/ (stránka navštívena 7. 10. 2018). 

Kvalita právního prostředí se nezměnila, nedošlo k žádným významnějším opatřením 

směřujícím k zjednodušení a zpřehlednění právních regulací. Ani v oblasti sdílené ekono

miky nedošlo k zásadním posunům. Vláda se pouze dohodla s firmou Airbnb na koopera

ci v oblasti zdanění příjmů těch, kteří – zejména v Praze či jiných turisticky významných 

lokalitách – přes tohoto zprostředkovatele poskytují ubytování. Ve vládní administrativě 

začal převažovat názor, že sdílená ekonomika má být specificky regulována, nikoli zakazová-

na či vytlačována do ilegality.3

V roce 2018 se mírně zlepšovaly podmínky dlužníků v exekucích. Celkový počet 

nových exekucí meziročně poklesl. Dosud však nedošlo k politické dohodě o zmírnění pod-

mínek oddlužení dlužníků nacházejících se v insolvenci. Ministerstvo spravedlnosti prosa

zovalo zavést možnost oddlužení v některých případech i tehdy, když dlužník neuhradí dluh 

ani zčásti. V Poslanecké sněmovně však převážil názor, že takto radikální krok by posílil 

morální hazard a byl by nevyvážený. Vývoj směřuje ke kompromisnímu řešení.4

 

Polemika: negativní důsledky předlužení:

1.  Ekonomické: velká část dlužníků cítí, že své dluhy bez cizí pomoci nikdy nesplatí,  

takže se uchylují do šedé zóny ekonomiky. Stát zde tak tratí nejen na ušlých 

odvodech a daních, ale i na nevyužitém potenciálu těchto lidí.

2.  Společenské: existuje určité společenské napětí mezi předluženými lidmi a tou částí  

společnosti, která je odsuzuje a vnímá jako sociální přítěž.

3.  Politické: lidé v exekucích často cítí, že je současný systém „zradil“, a v důsledku začínají 

hledat alternativy. Z takovéhoto rozpoložení pak těží antisystémové strany. 

Nezávislost justice a státního zastupitelství

Justiční systém zůstal reálně nezávislý a zatím nejsou patrné jakékoli snahy zasahovat do 

rozhodovací nezávislosti soudů. Relevantní debata o případných změnách soudního sys

tému či systému správy soudů neprobíhala. Totéž lze říci i o státních zastupitelstvích; ve 

vládní exekutivě nicméně začíná převažovat názor, že nová komplexní úprava není třeba 

a že je vhodné toliko zavést funkční období vedoucích státních zástupců, a to s dlouhými 

přechodovými pravidly.5
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Daňový systém, systém sociálního zabezpečení, veřejné výdaje

Nálezem sp. zn. Pl. ÚS 26/16 z 12. 12. 2017 Ústavní soud výrazně zasáhl do systému elektro-

nické evidence tržeb podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Samotné základní prin

cipy online evidence tržeb v hotovosti z hlediska jejich ústavnosti nezpochybnil. Zrušil 

však ustanovení zákona, bez nichž je nemožné zavést elektronickou evidenci tržeb na další 

okruh osob, než na který se uplatňuje nyní (zatím jde zejména o maloobchodní prodej 

a gastronomii). Parlament se doposud na úpravě zákona o evidenci tržeb podle požadavků 

Ústavního soudu neshodl.

Jiné významné zásahy do daňového systému se zatím neodehrály. Razantní postupy 

daňové správy v oblasti DPH (časté využívání zajišťovacích příkazů) se pod tlakem soudní 

judikatury i podnikatelské veřejnosti zmírnily.

S účinností od 1. 1. 2018 byl zafixován postupný nárůst věku odchodu do důchodu na 

65 let pro muže i ženy.8

Nově ustavená vládní koalice plánuje od 1. 7. 2019 opětovně proplácet z prostředků 

nemocenského pojištění první tři dny nemoci pojištěnce.9

Státní rozpočet na rok 2018 je i v době vysokého růstu HDP, přetrvávajícího již více 

let, koncipován jako schodkový, s plánovaným deficitem 50 mld. Kč. Podobný, jen o málo 

nižší deficit (40 mld. Kč) je plánován i na rok 2019. Národní rozpočtová rada varovala před 

nedostatečně zodpovědným rozpočtovým plánováním. 10

Svobodný přístup k informacím a transparence veřejné sféry

V Poslanecké sněmovně probíhá střet o podobu zákona o svobodném přístupu k informacím. 

V rámci projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvis

losti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (jde o doprovodnou novelu k zákonu 

o implementaci GDPR), se navrhuje výrazné omezení poskytování některých informací podle 

zákona o svobodném přístupu k informacím (například v souvislosti s trestními řízeními, 

o rozhodovací činnosti soudů aj.).11 

Zejména Piráti takovou změnu ostře odmítají.12 Poslanci Pirátů naopak prosazují novelu, 

která by měla vyjasnit okruh tzv. povinných subjektů, jež musí informace poskytovat – měly 

by jimi být jednoznačně i právnické osoby, v nichž je stát, územní samosprávný celek anebo 

jiný povinný subjekt většinovým společníkem nebo v nich mohou samy nebo s jinými po

vinnými subjekty přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv (např. ČEZ a. s.). 13

Potírání korupce a bezpečnost

Potírání korupce již není hlavním tématem společenské debaty, jímž bylo kolem let 2008–

2013, naopak zesilují hlasy, že trestní stíhání veřejných činitelů paralyzuje akceschopnost veřej-

né moci, posiluje alibismus a formalistické přístupy k rozhodování a vyprazdňuje politiku. 

Pokračují již zahájená vyšetřování a přibyla některá nová. V sedm let trvající kau

ze Rath byl po procesních peripetiích podruhé vydán odsuzující rozsudek. Pokračuje 

stíhání premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo, stíhání Jaroslava Faltýnka však bylo 

zastaveno. Přibyla kauza týkající se údajného ovlivňování dotačních prostředků pro sport na 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Není patrné, že by do probíhajících vyšetřování 

trestných činů bylo ze strany politiků zasahováno. 

Došlo k významným personálním změnám v bezpečnostních složkách. Na nátlak před

sedy vlády odstoupil ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů; jeho nástupcem se 

stal státní zástupce těšící se dobré odborné pověsti. V září 2018 se změnilo i vedení civilní 

rozvědky, v rámci níž probíhá vyšetřování možného zneužití finančních prostředků. Změ

na nastala i v čele pražské policie. Výše uvedené personální změny provázely politické kon

troverze a obvinění premiéra Andreje Babiše ze snah o ovládnutí bezpečnostních složek.

Každodenní fungování veřejné správy
Obecný vývoj a mezinárodní srovnání

I v každodenním fungování veřejné správy pokračovaly dosavadní trendy z minulých let.  

Rostl počet úředníků, administrativní zátěže podnikatelů neubývalo. Veřejná správa však pl

nila bez obtíží běžné úkoly. Narůstá kritika již dříve zmíněné nefunkčnosti stavebních řízení. 

V mezinárodním srovnání Česko svoji pozici oproti předchozím letům v podstatě ne

změnilo, jak v efektivitě vládnutí, tak v kvalitě regulatorního prostředí je ve čtvrté světové 

desítce. Ostatní středoevropské postkomunistické státy jsou v odstupu za námi.
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12)  Viz pozměňovací návrhy poslance Ondřeje Profanta k sněmovnímu tisku 139/0, obsažené spolu s jinými ve sněmovním 
tisku 139/11, část 1/2, Poslanecká sněmovna 2017-2023, http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=139&ct1=11 (stránka 
navštívena 7. 10. 2018). 

 13)  Viz Sněmovní tisk 50/0, Poslanecká sněmovna 2017–2023, http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=50&CT1=0 
(stránka navštívena 7. 10. 2018). Jde o reakci na nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1146/16 z 20. 6. 2017.

 

8)  Zákon č. 203/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony. 

9)  K dohodě vládních stran ANO a ČSSD viz např. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vladni-koalice-karence-karencni-
doba_1809241403_lac (stránka navštívena 7. 10. 2018).

10)  Viz https://unrr.cz/wp-content/uploads/2018/09/Stanovisko-NRR_3_2018_Fiskální-a-rozpočtová-politika_17.9..pdf 
(stránka navštívena 7. 10. 2018).

11)  Viz Sněmovní tisk 139/0, Poslanecká sněmovna 2017-2021, http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=139&CT1=0 
(stránka navštívena 7. 10. 2018).
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Nárůst počtu zaměstnanců veřejné správy

Nárůst počtu zaměstnanců veřejného sektoru je střednědobý trend, který v posledních le-

tech ještě zesílil. Zatímco v období kolem hospodářské krize (2008–2013) počet státních 

zaměstnanců klesal, od roku 2014 setrvale rostl a s ním i výdaje na jejich platy. V roce 

2017 činil počet státem placených zaměstnanců 445 000. Dalších 290 000 zaměst

návaly krajské a obecní samosprávy a jimi řízené organizace. Kolem 160 000 lidí praco

valo ve společnostech ovládaných veřejným sektorem.14  V roce 2017 činil nárůst počtu 

zaměstnanců kolem 9 000, přičemž 1 500 z nich byli noví berní úředníci. Pro rok 2018 je 

plánován nárůst o dalších 8 500.15 Nárůst počtu zaměstnanců se týká učitelů, policistů, 

vojáků i úředníků. Výdaje na platy státních zaměstnanců mají v roce 2018 činit 186 mld. Kč, 

tedy o 50 mld. Kč více než v roce 2013. 16 

Standardním zdůvodněním potřeby počtu nových zaměstnanců státu či samospráv 

je nárůst administrativní agendy státu a bezpečnostních rizik.

Systém státní služby

Systém státní služby měl za cíl zejména odpolitizovat státní správu, tedy úřednickou persona

listiku v zásadě odpojit od politického cyklu. Po čtyřech letech zkušeností je patrné, že  

proponovaného cíle se nepodařilo dosáhnout. Změny organizační struktury ministerstev 

a  s  tím spojené změny v personálním obsazení špičkových úřednických postů bývají 

v souvislosti se změnami na postech ministrů běžným jevem. 

Relativně rigidní systém personalistiky pak ztěžuje prostupnost mezi státní službou 

a soukromým sektorem. Jak již bylo zmíněno, státní orgány přitom nabírají mnoho nových 

pracovníků a ve veřejném sektoru výrazně rostou platy. Systém se může stát neúnosně 

finančně nákladným a byrokratickým. 

Digitalizace státní správy

V oblasti digitalizace veřejných institucí se zdá, že po letech stagnace vzniká systema

tický plán, jak pokročit vpřed. Vláda počátkem října schválila pod souhrnným označením  

Digitální Česko tři vzájemně provázané strategické koncepční dokumenty k digitalizaci, které 

relativně podrobně a s náčrtem časových dimenzí popisují, kdy a jak mají být které digita

lizační projekty realizovány.17 Připravil je tým vládního zmocněnce pro informační tech

nologie a digitalizaci Vladimíra Dzurilly. Jde o Informační koncepci České republiky,18 Česko 

v digitální Evropě19 a konečně materiál nazvaný Digitální ekonomika a společnost.20 
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Tabulka 2: Efektivita vládnutí 
Zdroj: The Global Innovation Index 

Tabulka 3: Regulatorní prostředí 
Zdroj: The Global Innovation Index 

Stát Pozice ve 
světě 2013

Pozice ve 
světě 2014

Pozice ve 
světě 2015

Pozice ve 
světě 2016

Pozice ve 
světě 2017

Pozice ve 
světě 2018

Česko 30. 36. 37. 32. 31. 31.

Maďarsko 42. 43. 42. 42. 45. 46.

Německo 17. 14. 16. 12. 12. 12.

Polsko 39. 42. 40. 39. 40. 40.

Rakousko 14. 15. 15. 17. 19. 16.

Slovensko 36. 40. 39. 38. 39. 37.

Stát Pozice ve 
světě 2013

Pozice ve 
světě 2014

Pozice ve 
světě 2015

Pozice ve 
světě 2016

Pozice ve 
světě 2017

Pozice ve 
světě 2018

Česko 41. 40. 40. 40. 37. 34.

Maďarsko 33. 33. 33. 36. 38. 36.

Německo 31. 29. 26. 24. 25. 22.

Polsko 43. 42. 42. 41. 41. 37.

Rakousko 9. 8. 8. 10. 9. 10.

Slovensko 30. 45. 46. 46. 48. 39.

17)  Souhrnné informace viz např. na https://www.lupa.cz/clanky/digitalni-cesko-tohle-je-statni-plan-jak-z-cr-udelat-
digitalni-velmoc/ (stránka navštívena 7. 10. 2018). 

18)  Viz https://i.iinfo.cz/files/lupa/328/digitalni-cesko-informacni-koncepce-ceske-republiky-1.pdf (stránka navštívena 7. 10. 2018).

19)  Viz https://i.iinfo.cz/files/lupa/125/digitalni-cesko-cesko-v-digitalni-evrope-1.pdf (stránka navštívena 7. 10. 2018).

20)  Viz https://i.iinfo.cz/files/lupa/655/digitalni-cesko-digitalni-ekonomika-a-spolecnost-1.pdf (stránka navštívena 7. 10. 2018).

 

14)  Viz např. https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/statni-sprava-bobtna-bernich-uredniku-ma-cesko-jen-o-tretinu/
r~f313519e0cbd11e880d30cc47ab5f122/ (stránka navštívena 7. 10. 2018). 

15)  Viz například https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2470903-loni-pribylo-pres-devet-tisic-statnich-zamestnancu-letos-
ma-byt-podobne-zaroven-vsak (stránka navštívena 7. 10. 2018). 

16)  Viz poznámka pod čarou č. 13.
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5.  neexistující centrum expertízy uvnitř státní správy a velmi slabá spolupráce jednot

livých ministerstev.

Jedním ze zásadních kroků britské vlády při rozvoji eGovernmentu bylo v roce 2010 

jmenování úspěšné internetové podnikatelky Marthy Lane Fox na pozici Digitálního 

šampiona UK. Fox na základě analýzy stávající strategie doporučila britské vládě usta

novit centrální tým při kabinetu premiéra, který bude zodpovědný za uživatelskou 

zkušenost s veškerými digitálními službami státní správy. Do čela tohoto týmu byl 

zvolen Mike Bracken, zkušený manažer ze soukromého sektoru, který vedl mimo jiné 

projekt digitalizace vydavatelství Guardian. K Brackenovi se postupně přidali i další 

zkušení manažeři ze soukromého a veřejného sektoru, kteří společně vybudovali tzv. 

Government Digital Services (GDS) – tým zodpovědný za GOV.UK, centrální portál 

britské státní správy, budování knowhow uvnitř státní správy a jeho distribuci v rámci 

ministerstev. Po úspěchu tohoto týmu a získání několika mezinárodních cen na poli 

rozvoje eGovernmentu se objem rozpočtu týmu GDS zdvojnásobil a nově má GDS na 

starosti i podporu eGovernmentu pro místní samosprávu.

Rozvoj eGovernmentu v UK zaznamenal v posledních několika letech rychlý vývoj, 

díky čemuž se UK podařilo významně postoupit v řešení výše uvedených problémů: 

1.  Byl spuštěn portál GOV.UK a postupně na něj byla převedena valná většina portálů 

státní správy, stávající byly postupně vypnuty.

2.  Došlo k rozvoji společných standardů, doporučení a komponent pro celou státní 

správu. Ty lze nalézt ve veřejném GOV.UK Services Toolkitu – od technických stan

dardů, který každý systém státní správy musí splňovat, přes instrukce, jakým způso

bem se úspěšně vyvázat z dlouhodobého kontraktu s dodavatelem, po předpřipravené 

komponenty jako platební portál, notifikační systém nebo online autentifikace.

3.  GDS se stalo schvalovacím místem pro veškeré nákupy přesahující v přepočtu více 

než 30 milionů korun v rámci regulovaných oblastí a 3 miliony korun v ostatních 

oblastech. Tímto došlo k nutnému zapojení silného interního týmu do rozhodování o 

obnově, případně opuštění legacy systémů ve prospěch nových služeb a technologií. 

Současně tým GDS pomohl vytvořit platformu pro nákup služeb od IT společností – 

Digital Marketplace. Nejznámějším program je Gcloud pro cloudové služby, v je

hož rámci přihlášená společnost předem předloží své smluvní podmínky včetně 

cen a centrální nákup tyto smluvní podmínky schválí. Následně poptávající útvar 

už jen řeší, jaké služby přesně potřebuje, a na základě toho v soutěži získá a podepíše 

konkrétní objednávku. 
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První z materiálů se věnuje zejména digitalizaci veřejné správy, požadavkům na informační 

systémy, nakládání veřejné správy s daty jednotlivců a komunikaci veřejné správy s nimi. 

Druhý se zabývá tím, jaké postupy by Česko jako stát mělo volit při podílení se na přípravě 

evropské digitalizační legislativy. Třetí text je zaměřen na digitalizaci ekonomiky (výzkum 

a vývoj, elektronické vzdělávání, programy digitalizace výroby i jiných sektorů ekonomiky 

jako Průmysl 4.0 apod.). 

V praxi českých samospráv i státu se objevuje využití digitalizace i ke zprůhlednění 

veřejných rozpočtů, ať již různými formami participace veřejnosti na tvorbě rozpočtu či 

dostatečně detailním a přehledným systémem evidence příjmů a výdajů dostupným na 

webu („rozklikávací“ rozpočet).

Jak však ukáže následující speciální případ, zpracovaný členem expertní skupiny 

Matějem Petráskem, česká státní správa nadále zůstává daleko za reálnými možnostmi 

digitalizace státní správy.

 

Speciální případ : 
Vývoj eGovernmentu ve Velké Británii (UK)

Rozvoj eGovernmentu v UK připomíná vývoj v ČR. V roce 1997 stanovil teh dejší 

premiér UK Tony Blair ambiciózní plán umožňující do 10 let provádět veškeré in

terakce mezi občany a státní správou elektronicky. Během vlády Tonyho Blaira 

došlo v  UK k vývoji mnoha webových stránek a některých služeb eGovernmentu. 

I díky této skutečnosti se UK začalo umisťovat v mezinárodních srovnáních služeb  

eGovernmentu vysoko. Bohužel však i přes obrovské roční náklady (v přepočtu při

bližně 750 miliard korun ročně investovaných do IT služeb v celé veřejné sféře UK) 

vykazoval britský eGovernment ještě v roce 2010 mnoho negativních znaků, jaké 

známe v současnosti i z ČR. V UK se jednalo zejména o: 

1.  roztříštěnost informací a systémů – např. více než 750 jednotlivých vládních we

bových stránek (portálů) v UK;

2.  nízkou integraci systémů a velmi omezené využívání společných zdrojů;

3.  závislost na silných dodavatelích a obtížnost změny těchto dodavatelů (70 % ob

jemu prostředků určených na IT služby ve státní správě směřovalo pouze k 7 mezi

národním společnostem);

4.  uzavřenost systému eGovernmentu malým a středním podnikatelům, a tedy i ino

vacím, které tyto společnosti mohou přinést;
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4.  Transparentní útrata v oblasti IT či podávání nabídek dodavatelů v rámci Digital 

Marketplace jsou jen některé z podstatných kroků, které umožnily zapojení i malých 

a středních společností (46 % všech prodejů v programu G-Cloud bylo ve prospěch 

malých a středních společností). Významné jsou také soutěže (v současnosti Gov

Tech Catalyst), ve kterých státní správa představí problém, pro který potřebuje 

nalézt technické řešení, a osloví společnosti, aby jí pomohly tento problém vyřešit. 

Nejlepší 3 společnosti pak získají odměnu. Tyto soutěže pomáhají vzniku a rozvoji 

nových společností a oživují domácí inovace.

5.  Právě vznik Government Digital Services (v současnosti s 500 zaměstnanci) byl 

pro rozvoj britského eGovernmentu klíčový. Tento útvar získal mezinárodní uznání 

a prestiž. Po jeho vzoru vznikly obdobné týmy v Austrálii, Kanadě i USA. Cílem však 

není veškerou práci centralizovat, nýbrž účinně nastavit standardy, pracovat na best 

practices a případně připravit zkušební provoz nové technologie či postupu, který 

odhalí, zda daná technologie nebo postup fungují. Následně už je na jednotlivých 

útvarech státu, aby příslušnou technologii či postup implementovaly podle svých 

potřeb. Outsourcing, jak ho známe z ČR, tedy poptání kompletních systémů v rámci 

veřejné zakázky a přesunutí odpovědnosti za celý systém na externího dodavatele, 

je v zásadě zakázán ve prospěch multisourcingu – tedy interního týmu, který vymys

lí a vlastní celé řešení a poptává pouze jednotlivé komponenty řešení včetně případ

ného provozu, ale nikoliv architekturu samotnou. Posledním, avšak důležitým bo

dem bylo zavedení jasných a přehledných principů podporujících digitalizaci. Mezi 

hlavní z těchto principů patří principy Digital by default a Cloudfirst. Digital by 

default znamená, že základní způsob, jakým má být komunikováno s občanem, je 

digitální cesta. 

Účelem tohoto principu je zjednodušení celého procesu ve prospěch komfortu občana 

za současné významné úspory finančních prostředků. Analýza zaměřená na efektivitu 

digitálních služeb zjistila, že průměrná digitální transakce je dvacetkrát levnější než 

transakce telefonická, třicetkrát levnější než transakce poštovní a dokonce padesát

krát levnější než transakce vyřízená osobně. Princip Cloudfirst pak znamená, že vždy 

musí být nejprve zvážena možnost použít existující službu veřejného cloudu, která je 

zpravidla levnější, a pouze v případě zvláštních okolností může být použito existujících 

datacenter spravovaných přímo státem. 

 

Délka soudních řízení

Justice je i nadále personálně stabilizovaná a výkonnost justice je rovněž stabilní. Průměrné 

délky řízení se za poslední rok významně nezměnily. Narůstá a zatím není řešen problém 

prodlužujících se řízení ve správním soudnictví, kde v posledních asi 2–3 letech setrvale  

rostl nápad věcí u Nejvyššího správního soudu i jejich průměrná obtížnost. 

Síťové a strategické stavby obecně

V oblasti budování infrastrukturních staveb lze zaznamenat ojedinělé pokroky, avšak niko

li zásadní posuny. Probíhá soudní přezkum zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. 

Brněnská politická reprezentace rozhodla, jak se zdá, definitivně o vybudování nového vla

kového nádraží zhruba 1 km od jeho současného umístění. Pomalu, ale zatím bez výrazných 

regresů pokračují projekty rozšíření startovací a přistávací dráhy na letišti PrahaRuzyně 

a přeměny letiště ve Vodochodech v mezinárodní letiště. 

Vysokorychlostní železnice

Jen pomalu se do stadia větší konkretizace posunují úvahy o vysokorychlostních železničních 

tratích. Od schválení Programu rozvoje rychlých spojení v ČR v květnu 2017 další 

významné kroky vpřed nenastaly. Na železnici z Prahy do Plzně je těsně před zprovozněním 

čtyřkilometrový tunel u Plzně.

Dálnice

Dálnice D8 v úseku přes České středohoří funguje. Komplexní rekonstrukce dálnice D1 se 

přehoupla do druhé poloviny. Je zrekonstruováno 89 km, dokončit chybí 74 km. 

Dálniční síť se za poslední rok prakticky nerozrostla, zprovozněn byl pouze 

čtyřkilometrový úsek dálnice D7 u Postoloprt. Zahájena byla výstavba na D3 u Českých 

Budějovic, na D35 východně od Pardubic a na pokračování D11 z Hradce Králové na sever.

Bez vývoje je stavba zbývající části dálnice D52 mezi Brnem a rakouskou hranicí 

směrem na Vídeň, chybějících úseků dálničního obchvatu Prahy (východ a sever) a dálnice 

D3 ve Středočeském kraji (Posázaví). I nadále vzdálená je dostavba dálnice D6 z Prahy do 

Karlových Varů a dálnice D4 jižně od Příbrami. Konkrétnější není ani trasování a časová 

perspektiva dálnice D43, jež by měla vést na sever od Brna a napojit se na dálnici D35. 

Energetika, ekologie a klimatická změna

V průběhu roku 2018, zejména v letních měsících, bylo Česko zasaženo suchem a přes léto 

i  vlnou veder. Ve veřejném prostoru díky tomu výrazně přibyly debaty na téma přizpůso-

bení se klimatické změně (zadržení vody v krajině a zajištění dostatku pitné i užitkové vody, 
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ochrana půd před degradací, ochlazování tepelných ostrovů ve městech a role městské 

zeleně, dopady klimatické změny na rostlinstvo – změna druhové skladby, kůrovcové ka

lamity aj.). Ucelená a systematicky prosazovaná adaptační strategie však zatím chybí, 

přestože odborné výstupy jsou k dispozici.21

Stále, ani po řadě let diskusí, není jasné, kudy se má vydat energetická politika státu. 

Klíčovou otázkou je, zda má vskutku dojít k nahrazení stárnoucích jaderných i uhelných 

elektráren novými jadernými bloky, a pokud ano, jakým způsobem je financovat. Stejně 

tak je třeba vyřešit, zda, a případně v jaké míře a jakým způsobem, pokračovat v posilování 

obnovitelných zdrojů v rámci energetického mixu. V každém případě je však třeba vyvarovat 

se v energetice podobných ekonomických pastí, jakou bylo zavedení dotované fotovoltaiky.

S energetickou koncepcí souvisí i otázka, v jaké míře rozvíjet (a případně státem pod-

porovat) elektromobilitu. Nárůst podílu elektromobilů v dopravě by znamenal nárůst spotře

by elektřiny a zvýšení nároků na robustnost distribuční sítě elektrické energie.

Důvěryhodnost veřejné správy a její vnímání veřejností
Přetrvává ambivalentní vztah veřejnosti k veřejným institucím. Setrvale roste důvěra 

v armádu, policii, ale i justici, tedy ve veřejné instituce nespojené přímo s politikou. Setrvale 

nižší je naopak důvěra v ústavní a jiné instituce spojené s politikou (komory Parlamentu, 

politické strany, politiky obecně).

Doporučení pro další léta

V minulých dvou zprávách jsme poukazovali na potřebu dlouhodobého a kon

cepčního uvažování veřejné správy o otázkách, jejichž řešení přesahuje délku poli

tických cyklů. Mnohá z dříve vyslovených doporučení jsou i nadále aktuální. Chtěli 

bychom upozornit na tyto oblasti, u nichž máme za to, že by se k jejich řešení mohla 

najít širší politická shoda:

—  Rozumně a vyváženě řešit problematiku exekucí, dluhové zátěže a oddlužení. Je  

třeba nabídnout předluženým lidem férové východisko z jejich situace, zároveň však 

předejít nezodpovědnému zadlužování a zneužívání institutu oddlužení.

—  Za pomoci již existujících právních nástrojů pro urychlení výstavby a za využití do

stupných investičních prostředků razantně zrychlit budování síťové infrastruktury, 

zejména dobudovat dálniční systém a rozhodnout, zda a v jaké míře budovat vysoko

rychlostní železnice.

—  Zásadním způsobem zjednodušit a zrychlit stavební právo, pokud možno přijetím 

nového komplexního stavebního zákona.

—  Snížit okruh byrokratických kompetencí státu a přinejmenším zastavit nárůst poč

tu zaměstnanců veřejné sféry, zejména úředníků, lépe však jejich počty redukovat. Je 

vhodné k takovému kroku přistoupit nyní, v době nízké nezaměstnanosti. 

—  Provést komplexní vyhodnocení dosavadních zkušeností se systémem státní služby 

a případně jej zcela opustit či v podstatné míře flexibilizovat.

—  Posílit rozpočtovou odolnost státu a připravit se tím na období zpomalení ekonomiky, 

které pravděpodobně v dohledné době nastane.

—  V souladu s přijatou koncepcí Digitální Česko chytit „druhý dech“ v oblasti dig i

talizace. Využít k tomu lze zkušeností z jiných zemí, které našly úspěšné recepty 

(jedním ze zdrojů inspirace může být například rozvoj eGovernmentu ve Velké 

Británii). 

—  Vyřešit základní otázky energetické politiky natolik včas, aby přijatá rozhodnutí bylo 

možno uskutečnit dříve, než stávající stárnoucí elektrárny doslouží.

—  Připravit a uskutečnit rozsáhlý program adaptace na přicházející změnu klimatu, 

jenž bude spočívat zejména v zajištění dostatku zdrojů vody a v posílení schopnosti 

krajiny ochlazovat se přírodními procesy (zejména odparem).
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21)  Viz http://www.klimatickazmena.cz/cs/ (stránka navštívena 7. 10. 2018).
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