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Nutný obrat v komunikaci státu s občanem

• Digitální služba není dobrá vůle státu, ale právo občana.
• Prosazujeme nový zákon o právu občana na digitální službu.

• Nejen občané, ale i úřady musí plnit své povinnosti.
• Fikce souhlasu a sledovatelná cesta správních řízení.

• Urychlení rozvoje rychlého internetu.
• Veřejné liniové stavby s připravenou chráničkou pro optické vlákno.



Zákon o právu občana na digitální službu

• Velká podpora napříč politickým spektrem, 2. čtení na nejbližší schůzi 
PSP

• Právo být obsloužen digitálně, pokud tomu povaha agendy nebrání
• Úřad v mobilu nebo doma v počítači
• Právo nepředkládat znovu a znovu všechny doklady, průkazy a 

osvědčení
• Právo na interaktivní formuláře, které se automaticky předvyplní



Zákon o právu občana na digitální službu

• Základní otázka – Proč lidé se státem nekomunikují on-line?
• ODPOVĚĎ – Nevědí, jaké služby stát digitálně poskytuje

• Do roka musí vláda vydat Katalog veřejných služeb
• Všechny služby v něm uvedené musí fungovat v elektronické podobě do 5 let.
• Velká byrokratická inventura.



SONIA – Bank ID

• Občané (klienti bank) získají daleko snadnější a především uživatelsky 
přívětivější přístup k digitálním službám státu i soukromých 
společností. 
• Stát získá několik milionů uživatelů veřejných služeb e-governmentu -

využitím bankovní identity získá okamžitě přístup k veřejným službám 
přes 5,5 milionů uživatelů. 

• 1. čtení na nejbližší schůzi PSP



Digitalizace stavebního řízení

• Jak si stojíme?

Zdroj: Doing Business Economy Profile 2011, 2015,2019 : Czech Republic



Příčiny?

• Množství předpisů, zákonných podmínek, dotčených orgánů
• Složitost zákonných a podzákonných předpisů
• Nejednotná metodika
• Nepřehledný proces
• …



Vize digitalizace



První krok digitální technická mapa

• 1. čtení novely zeměměřičského zákona a zákona stavebního na 
nejbližší schůzi PS



Další nutné kroky

• Portál stavebníka
• DTM
• Datové úložiště  rozhodnutí, kolaudací, vyjádření DOSS
• Datové úložiště projektové dokumentace

• Již probíhá aktivní příprava architektury zmíněných systémů, příprava 
legislativní opory započne v brzké době



Bílá místa internetu – hendikep venkova 

• Lidé opouštějí místa, kde nejsou služby a kvalitní 
infrastruktura

• Venkov potřebuje moderní datovou infrastrukturu a inovace



Návrhy konkrétních kroků

•memorandum pro rychlý internet
• změna silničního zákona
• digitální technická mapa
• digitalizace stavebního řízení
• šíření příkladů dobré praxe



Příklady táhnou

•Memorandum pro rychlý internet nad Prahou
• Spolupráce obcí se síťaři – koordinace staveb
• Informace na webu
• Bezplatná služebnost
• Záruky za provedení sítí
• Možnost volby koncového poskytovatele pro občany

• Kraj Vysočina



DĚKUJI VÁM ZA  
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