Česká republika se nachází na 18. pozici z 28 států EU v hodnocení
pokroku, jehož členské státy dosáhly v oblasti digitalizace. I přes
zlepšení celkového skóre se ČR se oproti loňskému roku propadla
o jednu příčku.

Cíl projektu
Zasadíme se o to, aby bez průtahů probíhala digitalizace státní správy v duchu
koncepce Digitální Česko. Zaměříme se zejména na posilování transparentního
vládnutí, úsporu veřejných prostředků a uplatňování digitalizace jako nástroje pro
větší efektivitu a vstřícnosti státní správy směrem k občanům, to vše s důrazem na
zachování ochrany soukromí občanů.

Aktivity
1. Revize plnění programu Digitální Česko
● Zajistíme vznik průběžné zprávy o realizaci programu vlády Digitální
Česko a plnění programového prohlášení (včetně elektronizace
zdravotnictví, e-legislativy, e-sbírky a elektronického spisu). Nedostatky
projednáme se zástupci vlády a klíčové závěry zveřejníme.
2. Zákon o právu na digitální služby a jeho implementace
● Budeme monitorovat průběh implementace zákona a navrhneme
řešení, jak postupovat, aby byly včas přijaty všechny potřebné
navazující zákony v oblastech, ve kterých má digitalizace probíhat.
3. Realizace zveřejňování elektronických rozhodnutí soudů
● Budeme jednat s ministerstvem spravedlnosti o harmonogramu
přípravy, technickém řešení a zahájení realizace tak, ať mohou být
rozhodnutí soudů zveřejňována už od června 2020.
● Z hlediska implementace na soudech budeme připomínkovat znění
novelizované instrukce a zasadíme se o řešení možných překážek
realizace včetně zajištění financování a personální kapacity soudů.
4. Zvýšení odbornosti v oblasti IT na ministerstvech
● Provedeme analýzu nedostatků současného systémového nastavení v
ČR. Na základě příkladů dobré zahraniční praxe navrhneme řešení, jak
zajistit potřebnou odbornou kapacitu státu na ministerstvech a dalších
ústředních úřadech.
5. Řešení problému vendor-lock u IT zakázek
● Zmapujeme rozsah problému vendor lock-in v ČR a ve spolupráci se
zadavateli zpracujeme case-studies problémových zakázek.

www.rekonstrukcestatu.cz  

●

●

Připravíme doporučení, jak předcházet problému vendor lock-in. Za
tímto účelem zmapujeme také zahraniční metodiky a navrhneme jejich
vhodnou implementaci v ČR.
Vytvoříme pracovní skupinu expertů, která pomůže s nastavením
metodik proti vendor lock-in zakázkám i jejich implementací v praxi.

Partneři
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Frank Bold: Koordinace projektu a kampaní, analýza a legislativní lobbing
OSF: Rozšiřování sítě spolupracovníků, propojení se soukromým sektorem
Hlídač státu: Datová expertiza, připomínkování návrhů a technických řešení,
prezentace dobré praxe a edukace veřejnosti i médií.
Econlab: Datová expertiza, analýza praxe, připomínkování technických řešení
Otevřená společnost: Expertiza v oblasti ochrany osobních údajů

Realizační tým
Supervize projektu:Josef Karlický (Frank Bold)
Koordinátor projektu: Ervín Hausvater (Frank Bold),
Analytik: Lukáš Kraus, Jakub Černý (oba Frank Bold)
Experti Rekonstrukce státu:Oldřich Kužílek (Otevřená společnost), Michal Bláha
(Hlídač státu), Jiří Skuhrovec (Econlab),
Další spolupracovníci:OSF (Robert Basch, Josef Šmída), Česko Digital

Rozpočet 2020
Personální náklady - lobbing, expertíza,
management

800 000 Kč

Lobbing a analýza Frank Bold

250 000 Kč

Analytická práce Econlab

320 000 Kč

Analytická práce Hlídače státu

100 000 Kč

Expertiza Otevřené společnosti

50 000 Kč

Další experti a spolupracovníci

30 000 Kč

Management a koordinace

50 000 Kč

Semináře, kulaté stoly

20 000 Kč

PR a kampaň

100 000 Kč

Administrativní náklady

100 000 Kč

Celkem
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1 020 000 Kč

