
PR\886698CS.doc PE478.465v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2011/2178(INI)

18.1.2012

NÁVRH ZPRÁVY
o konkurenceschopném jednotném digitálním trhu – elektronické správě jako 
průkopnickém činu
(2011/2178(INI))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodajka: Silvia-Adriana Ţicău



PE478.465v01-00 2/15 PR\886698CS.doc

CS

PR_INI

OBSAH

Strana

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU........................................................3

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ .........................................................................................11



PR\886698CS.doc 3/15 PE478.465v01-00

CS

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o konkurenceschopném jednotném digitálním  trhu – elektronické správě jako 
průkopnickém činu

(2011/2178(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na acquis Společenství v oblasti vnitřního trhu a informační společnosti,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Digitální agenda pro Evropu“ 
(COM(2010)0245),

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. května 2010 „Nová digitální agenda pro Evropu:
2015.eu“1,

– s ohledem na závěry ze zasedání Evropské rady ze dne 31. května 2010 na téma Digitální 
agenda pro Evropu,

– s ohledem na závěry ze zasedání Evropské rady ze dne 17. června 2010 o strategii Evropa 
2020, včetně digitální agendy (bod 7),

– s ohledem na příručku pro zadávání veřejných zakázek na nákup informačních a 
komunikačních technologií založených na normách – Prvky osvědčených postupů, 
zveřejněnou Komisí dne 23. prosince 2011,

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Plné využití výhod elektronické fakturace pro 
Evropu“ (COM(2010)0712),

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Evropský akční plán „eGovernment“ na období 
2011–2015 – Využívání IKT na podporu inteligentní, udržitelné a inovativní veřejné 
správy“ (COM(2010)0743),

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Cesta k interoperabilitě evropských veřejných 
služeb – Evropská strategie interoperability (EIS) evropských veřejných služeb (Příloha 
1) a Evropský rámec interoperability (EIF) veřejných evropských služeb (Příloha 2)“ 
(COM(2010)0744),

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Akční plán „eGovernment“ v rámci iniciativy 
i2010 – Urychlování zavádění elektronické veřejné správy v Evropě ve prospěch  všech“ 
(COM(2006)0173),

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Koherentní rámec pro budování důvěry na 
jednotném digitálním trhu elektronického obchodování a služeb poskytovaných online“ 

                                               
1 Úř. věst. C 81E, 15.3.2011, s. 45.
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(COM(2011)0942),

– s ohledem na sdělení Komise „Akt o jednotném trhu – Dvanáct nástrojů k podnícení 
hospodářského růstu a posílení důvěry: Společně pro nový růst“ (COM(2011)0206),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 31. března 2011 pod názvem „Ochrana kritické 
informační infrastruktury – Dosažené výsledky a další kroky: směrem ke globální 
kybernetické bezpečnosti“,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 30. března 2009 pod názvem  „Ochrana kritické 
informační infrastruktury – Ochrana Evropy před rozsáhlými počítačovými útoky 
a narušením: zvyšujeme připravenost, bezpečnost a odolnost“,

– s ohledem na balíček Komise  o veřejně přístupných údajích, zveřejněný v prosinci 2011, 
který se skládá ze: sdělení Komise „Veřejně přístupné údaje – hnací síla inovací, růstu a 
transparentní správy“, návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2003/98/ES 
o opakovaném použití informací veřejného sektoru, (COM(2011)0877) a rozhodnutí 
Komise ze dne 12. prosince 2011 o opakovaném použití dokumentů Komise 
(COM(2011)0833),

– s ohledem na studii zaměřenou na hospodářský dopad informací veřejného sektoru, 
kterou provedla v roce 2011 Evropská komise (Vickeryho studie),

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné evropské právní 
úpravě prodeje, který předložila Komise (COM(2011)0635),

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Koherentní rámec pro budování důvěry na 
jednotném digitálním trhu elektronického obchodování a služeb poskytovaných online“ 
(COM(2011)0942),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Zelená kniha – směrem k integrovanému 
evropskému trhu plateb kartou a prostřednictvím internetového a mobilního připojení“ 
(COM(2006)0941),

– s ohledem na výroční zprávu za rok 2011 o digitální agendě pro Evropu, zveřejněnou dne 
22. prosince 2011,

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Zpráva o evropské digitální 
konkurenceschopnosti – Hlavní úspěchy strategie i2010 v období 2005–2009“ 
(COM(2009)0390),

– s ohledem na studii o sociálním dopadu IKT – SMART 2007/0068, zveřejněnou dne 
30. dubna 2010,

– s ohledem na zprávu o hospodářském dopadu IKT – SMART 2007/0020, zveřejněnou 
v lednu 2010,

– s ohledem na zprávu vypracovanou pro Komisi a nazvanou „Akční plán „eGovernment“ 
v rámci strategie i2010 – studie o dosaženém pokroku (SMART 2008/0042)“, 
zveřejněnou v listopadu 2009,
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– s ohledem na závěry švédského předsednictví ze dne 10. listopadu 2009 z konference ve 
Visby o vytváření dopadů u eUnie 2015 (Visby, eUnion 2015),

– s ohledem na zprávu švédského předsednictví „Zelená znalostní společnost – politický 
program v oblasti IKT do roku 2015 pro evropskou znalostní společnost budoucnosti (A 
Green Knowledge Society – An ICT policy agenda to 2015 for Europe’s future 
knowledge society), zveřejněnou v září 2009,

– s ohledem na zprávu Komise „Cloud computing:  zpráva o  veřejných konzultacích“, 
zveřejněnou dne 5. prosince 2011,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Akční plán pro elektronické podpisy a 
elektronickou identifikaci zaměřený na usnadnění poskytování přeshraničních veřejných 
služeb v rámci jednotného trhu“ (COM(2008)0798),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 
2006 o službách na vnitřním trhu,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru … 
(A7-0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že informační a komunikační technologie (IKT) bezprostředně 
ovlivňují každodenní život občanů EU, a vzhledem k tomu, že konkurenceschopný 
jednotný digitální trh odstraňující veškeré překážky přeshraničním službám a zamezující 
narušení hospodářské soutěže by měl pro tyto občany značný přínos;

B. vzhledem k tomu, že odvětví IKT se 5 % přímo podílí na HDP EU a jeho tržní hodnota 
představuje 660 miliard EUR ročně, avšak mnohem více přispívá k celkovému růstu 
produktivity (20 % přímo díky odvětví IKT a 30 % díky investicím v oblasti IKT);

C. vzhledem k tomu, že IKT mohou významně přispět ke strategii EU 2020, zejména pokud 
jde o zaměstnanost, udržitelný hospodářský růst a růst produktivity, výzkum a vývoj, 
energetiku, inovace a životní prostředí;

D. vzhledem k tomu, že malé a střední podniky hrají na digitálním trhu obzvláště důležitou 
úlohu;

E. vzhledem k tomu, že srovnávací přehled Digitální agendy 2011 ukazuje pokrok, ovšem 
26 % občanů EU internet nikdy nepoužilo a použilo ho pouze 48 % z osob, které patří ke 
znevýhodněným skupinám;

F. vzhledem k tomu, že konkurenceschopný jednotný digitální trh musí zajistit úspěšný 
rozvoj transevropské komunikační sítě, efektivně propojit telekomunikační sítě všech 
regionů EU a odstranit nerovnosti mezi úrovní rozvoje infrastruktury v rámci členských 
států EU a mezi nimi;

1. je si vědom významného přínosu odvětví IKT pro průmyslovou politiku, 
konkurenceschopnost a obchodní bilanci EU;
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2. zdůrazňuje, že uživatelé jsou z hlediska digitální strategie rozhodující a je nezbytné, aby 
se v EU posílila úloha uživatelů a jejich perspektiva v informační společnosti;

Akční plán „eGovernment“

3. vítá přijetí evropského akčního plánu „eGovernment“ na období 2011–2015, evropské 
strategie interoperability a evropského rámce interoperability v rámci evropských 
veřejných služeb;

4. podporuje celkový cíl většího využívání služeb elektronické veřejné správy 
(eGovernment), které se má do roku 2015 zvýšit na 50 % občanů (ze 41 %) a 80 % 
podniků (ze 75 %), vybízí však Komisi a členské státy, aby tyto minimální cílové 
hodnoty zvážily;

5. s politováním konstatuje, že podle srovnávacího přehledu Digitální agendy 2011 pouze 
50 % uživatelů elektronické veřejné správy vyplnilo formuláře on-line;

6. zdůrazňuje, že internet je využíván v rostoucí míře občany a podniky prostřednictvím 
mobilních zařízení a vyzývá k zajištění toho, aby služby elektronické veřejné správy byly 
přístupné a přizpůsobené různým způsobům používání, včetně použití přes mobilní 
internet;

7. vyzdvihuje, že elektronická veřejná správa je zejména přínosná pro občany a malé a 
střední podniky v EU, kterým může přinést značné snížení administrativních nákladů, 
neboť ti často při přeshraničním působení v rámci EU čelí nepřekonatelným překážkám;

8. konstatuje, že hlavní překážky bránící přeshraničnímu přístupu k elektronickým službám 
jednotlivých veřejných správ souvisí s používáním elektronické identifikace a 
elektronických podpisů a že je na úrovni EU v této oblasti nedostatek interoperability;

9. domnívá se, že mají-li být zajištěny účinné přeshraniční služby elektronické správy 
poskytující dvousměrnou nebo automatizovanou interakci mezi veřejnými správami a 
občany nebo podniky v rámci celé EU, je zapotřebí jasný a koherentní právní rámec EU 
pro vzájemné uznávání elektronického ověřování, elektronické identifikace a 
elektronických podpisů;

10. vítá přijetí akčního plánu pro elektronické podpisy a elektronickou identifikaci, stejně 
jako pilotního projektu STORK, a jejich přínos pro interoperabilitu přeshraničních 
veřejných služeb; vyzývá Komisi, aby revidovala směrnici o elektronickém podpisu, a 
žádá rozhodnutí, jehož prostřednictvím by se zajistilo vzájemné uznávání elektronické 
identifikace a elektronického ověřování;

11. konstatuje, že Komise pověřila CEN, CENELEC a ETSI, aby aktualizovaly a 
racionalizovaly evropský rámec pro normalizaci elektronických podpisů; vyzývá Komisi, 
aby překládala Evropskému parlamentu výroční zprávu o dosaženém pokroku, která bude 
založena na zprávách předložených dvakrát ročně evropskými normalizačními orgány;
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12. zdůrazňuje, že aplikace elektronické veřejné správy by měly být přezkoumány a 
v případě potřeby upraveny tak, aby byly přístupné rovněž uživatelům z řad nerezidentů;
zdůrazňuje, že je nutná interoperabilita na místní, regionální a vnitrostátní úrovni a na 
úrovni EU;

13. domnívá se, že interoperabilita aplikací elektronické veřejné správy vyžaduje 
interoperabilitu vnitrostátních klíčových soukromých infrastruktur (PKI) pomocí 
evropské validační služby (evropského mostu);

14. vítá započaté veřejné konzultace k předloze pokynů týkajících se vazeb mezi normalizací 
IKT a veřejnými zakázkami a vyzývá k předložení návrhu na toto téma;

15. vyzývá členské státy, aby vytvořily vnitrostátní strategie elektronické veřejné správy 
v souladu s cíli a úkoly akčního plánu „eGovernment“, zejména otevírání vnitřního trhu;

16. vyzývá členské státy, aby využily nástrojů IKT k posílení transparentnosti a 
odpovědnosti, ke snížení administrativní zátěže, zlepšení úředních postupů, snížení emisí 
uhlíku, úspoře veřejných zdrojů a přispění k participativnější demokracii při současném 
budování důvěry a jistoty;

17. zdůrazňuje, že přeshraniční interoperabilní služby elektronické veřejné správy by měly 
využívat výhod inovativní architektury a technologií (seskupení veřejných služeb cloud a 
architektury orientované na služby) a vybízí k aktualizaci infrastruktury elektronické 
správy na protokol IPv6 a on-line služeb veřejného zájmu;

18. zdůrazňuje, že bezpečný přeshraniční systém elektronické veřejné správy je nedílnou 
součástí ochrany evropské kritické infrastruktury; žádá, aby byla zavedena příslušná 
opatření, která zajistí ochranu údajů a soukromí a sníží na minimum možnost ohrožení 
počítačovými útoky;

19. vítá příspěvek programů IDA, IDABCD a ISA a rozsáhlých pilotních projektů v rámci 
programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP)1 a rovněž fóra ePractice 
k navrhování a zavádění přeshraničních interoperabilních řešení;

20. vítá a podporuje návrh Nástroje pro propojení Evropy, který přiděluje téměř 
9,2 miliard EUR na podporu investic do rychlých a velmi rychlých širokopásmových sítí 
a celoevropských digitálních služeb;

21. vítá přijetí Balíčku o veřejně přístupných údajích a vyzývá členské státy, aby 
podporovaly opětovné použití informací veřejného sektoru inovativními způsoby (jiné 
než osobní údaje); požaduje lepší zapojení místních a regionálních orgánů, co se týká 
přístupu k informacím veřejného sektoru, s cílem zlepšit poskytování informací 
veřejnosti, podnikům a institucím a usnadnit vytváření nových pracovních míst na místní 
a regionální úrovni;

22. zdůrazňuje význam metodik měření (kvalitativních a kvantitativních) zaměřených na 
účinnost a efektivnost elektronické veřejné správy a demokracie, za pomoci cílů 

                                               
1 SPOCS, PEPPOL, ePSOS, STORK, CROBIES.
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SMART1, které by se měly aktivně využívat napříč vládami;

23. lituje, že členské státy se dosud nedohodly na výčtu všech klíčových přeshraničních 
veřejných služeb, které by měly být do roku 2015 dostupné on-line;

24. vítá návrhy posílit digitální gramotnost, dovednosti a začleňování občanů do informační 
společnosti (eInclusion), zejména návrh učinit z digitální gramotnosti a ze souvisejících 
prvků prioritu pro nařízení o Evropském sociálním fondu (2014–2020);

25. lituje, že legislativní návrh, jehož záměrem je zajistit, aby webové stránky veřejného 
sektoru byly do roku 2015 plně přístupné, je opožděn; vítá plán pro digitální začlenění a 
požaduje provedení Iniciativy pro bezbariérový web (WAI), včetně Pokynů o přístupnosti 
obsahu internetových stránek (WCAG) pro portály elektronické správy;

Elektronické zadávání veřejných zakázek (eProcurement)

26. zdůrazňuje, že elektronické zadávání veřejných zakázek umožňuje, aby byly zadávány 
veřejné zakázky v celé EU a aby orgány veřejné správy získali maximální možnosti 
volby, a tím vede k efektivnějšímu vydávání peněz, transparentnosti, posílení vnitřního 
trhu a hospodářské soutěže;

27. zdůrazňuje, že v EU-27 představují veřejné výdaje 16 % HDP, a naléhavě žádá, aby do 
roku 2015 všechny veřejné zakázky používaly elektronický způsob zadávání; vybízí 
k používání elektronického zadávání veřejných zakázek rovněž v případě koncesí;

28. lituje, že pouze 13 % podniků v EU použilo v roce 2010 internet k předložení nabídky 
orgánům veřejné správy prostřednictvím elektronického nabídkového systému; vyzývá 
členské státy k podpoře zapojení malých a středních podniků do systému elektronického 
zadávání veřejných zakázek;

29. zdůrazňuje, že elektronické zadávání veřejných zakázek sestává ze dvou fází: před 
zadáním zakázky2 a po zadání zakázky3; vyzývá členské státy, aby beze zbytku zavedly a 
plně začlenily obě fáze do svých portálů elektronického zadávání veřejných zakázek 
nejpozději do roku 2015;

30. zdůrazňuje úspěšnou činnost rozsáhlých pilotních projektů v oblasti elektronického 
zadávání veřejných zakázek PEPPOL a e-CERTIS;

31. zdůrazňuje, že je potřeba vnitrostátní systémy zadávání veřejných zakázek modernizovat 
pro usnadnění přeshraničních služeb a plné provedení směrnice o službách;

32. naléhavě žádá Komisi, aby předložila bílou knihu o propojení kapacit elektronického 

                                               
1 SMART: Specific (konkrétní), Measurable (měřitelné), Achievable (dosažitelné), Realistic (reálné), Timed 
(časové vymezené).
2 elektronické oznámení (eNotice), elektronické nabídkové řízení (eTendering), elektronické předložení nabídky 
(eSubmission), přijetí elektronického podpisu (eSignature).
3 elektronická objednávka (eOrdering), elektronická fakturace (eInvoicing), elektronická platba (ePayments), 
využívání elektronického podpisu (eSignature).
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zadávání veřejných zakázek v rámci EU – „Strategie pro „eProcurement““;

Elektronická fakturace (eInvoicing)

33. vítá iniciativu elektronické fakturace, která má za cíl učinit do roku 2020 z elektronické 
fakturace převládající způsob fakturace v EU, a rozhodnutí Komise, kterým se zřizuje 
Evropské mnohostranné fórum pro elektronickou fakturaci (e-fakturaci) (EMSFEI);

34. zdůrazňuje podstatné výhody elektronické fakturace (kratší platební lhůty, méně chyb, 
lepší výběr DPH, nižší náklady na tisk a  poštovné a integrované zpracování obchodů);

35. je si vědom roztříštěnosti trhu v důsledku vnitrostátních pravidel pro elektronickou 
fakturaci; lituje, že pouze 22 % malých a středních podniků dostává nebo posílá 
elektronické faktury;

36. vítá nová pravidla DPH1 co se týče elektronické fakturace, vytvoření zásady rovného 
zacházení s papírovými a elektronickými fakturami;

37. zdůrazňuje význam právní jistoty, jasného technického prostředí a otevřených a 
interoperabilních řešení elektronické fakturace na základě jednotných právních 
požadavků, podnikových procesů a technických norem, aby se usnadnilo její masové 
přijetí;

38. vyzývá průmysl a evropské normalizační organizace k tomu, aby pokračovaly ve svém 
úsilí o podporu přibližování se jednotnému modelu údajů pro elektronickou fakturu;

39. oceňuje iniciativy Dánska, Finska, Itálie, Španělska a Švédska stanovit orgánům veřejné 
správy povinnost přistoupit k elektronické fakturaci, a žádá, aby se elektronická fakturace 
stala  do roku 2016 povinnou pro všechny veřejné zakázky;

40. konstatuje, že problémy přeshraniční interoperability elektronického podpisu zpomalují 
přijetí přeshraničních řešení v rámci elektronické fakturace;

41. vyzývá Komisi, aby využila EMSFEI k prošetření právních aspektů a ke koordinaci 
vnitrostátních iniciativ; žádá Komisi, aby každoročně předkládala zprávu a aby vyzvala 
poslance Evropského parlamentu k účasti na setkáních EMSFEI;

42. vybízí členské státy, aby vytvořily vnitrostátní fóra pro elektronickou fakturaci a aby 
zajistily vyvážené zastoupení zúčastněných stran;

43. domnívá se, že spotřebitelé s omezeným přístupem k internetu nebo ti, kteří takový 
přístup vůbec nemají, by neměli být opomenuti a že spotřebitelé by vždy měli mít 
možnost obdržet papírovou fakturu;

Obecné poznámky

                                               
1 Směrnice 2010/45/EU.
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44. uznává přidanou hodnotu 132 projektů v rámci strategických priorit CIP ICT PSP a 
podtrhuje důležitost výzkumu, vývoje a inovací v rozvíjení a zdokonalování 
přeshraničních služeb; požaduje podporu „lehkého a rychlého“ přístupu k evropským 
fondům výzkumu a vývoje pro oblast IKT, stejně jako navýšení finančních alokací pro 
přeshraniční služby a infrastrukturu elektronické veřejné správy na období 2014–2020;

45. vyzývá Komisi, aby byly každoročně hodnoceny cíle v rámci Digitální agendy, zejména 
cíle týkající se akčního plánu „eGovernment“, a aby každý rok předložila zprávu 
Evropskému parlamentu;

46. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.



PR\886698CS.doc 11/15 PE478.465v01-00

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V roce 2010 přijala Evropská komise strategii „EU 2020“, která usiluje o vytvoření 
inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění a o zlepšení správy ekonomických 
záležitostí. Jednou ze sedmi stěžejních iniciativ evropské strategie růstu je „Digitální agenda 
pro Evropu“, strategie, která má využít potenciál nabízený rychlým pokrokem v oblasti 
digitálních technologií.

Velice důležitým prvkem Digitální agendy pro Evropu je využívání IKT na podporu 
inteligentní, bezpečné, udržitelné a inovativní elektronické veřejné správy (eGovernment).
Zde jsou některá opatření spojená s elektronickou veřejnou správou: podporuje hladce 
fungující přeshraniční služby elektronické veřejné správy na jednotném trhu (84), členské 
státy zajistí plnou interoperabilitu služeb elektronické veřejné správy (89), členské státy 
zajistí, aby jednotná kontaktní místa fungovala jako plnohodnotná střediska elektronické 
veřejné správy (90), členské státy sjednají společný seznam klíčových přeshraničních 
veřejných služeb (91), podporuje celoevropské normy, testování interoperability a certifikaci 
elektronického zdravotnictví (eHealth) (77), navrhuje doporučení, kterým se stanoví společný 
minimální soubor údajů o pacientovi (76), rozhodnutí Parlamentu a Rady o vzájemném 
uznávání elektronické identifikace (eID) (83), zavede přeshraniční elektronické služby 
v oblasti životního prostředí (eEnvironment) (86), bílá kniha o propojení kapacit 
elektronického zadávání veřejných zakázek v rámci EU (87), navrhne právní předpisy týkající 
se interoperability IKT (21), stanoví pokyny pro standardizaci IKT a veřejné zakázky (23).

Srovnávací přehled Digitální agendy 2011 ukazuje následující pokrok: 65 % populace 
pravidelně používá internet, pokrytí prostřednictvím pevných širokopásmových sítí dosáhlo 
95,3 % (pokrytí na venkově dosahuje pouze 82,4 % venkovského obyvatelstva), internetová 
připojení rychlejší než 10 Mb/s dosáhla téměř 30 %, 28,7 % domácností by mohlo mít přístup 
o rychlosti 30 Mb/s nebo vyšší, jestliže chtějí mít takový přístup, 40 % populace použilo 
internet k nákupu zboží nebo služeb, 57 % uživatelů internetu se zapojilo do elektronického 
obchodu, podíl přeshraničních nákupů on-line dosáhl 8,8 %, 28 % malých a středních podniků 
se podílelo na nakupování on-line a 12,9 % na prodeji on-line.

Elektronická veřejná správa spočívá v používání nástrojů a systémů, které umožnily 
informační a komunikační technologie (IKT), s cílem poskytovat lepší veřejné služby 
občanům a podnikům. Ve většině členských států je rozvoj elektronické veřejné správy 
považován za záležitost spojenou s kancelářskou automatizací a vzájemným propojením sítí 
jednotlivých orgánů státní správy na jedné straně a s rozvojem správného digitálního obsahu a 
aplikací na straně druhé..

Na úrovni EU je od roku 2011 sledováno 20 základních veřejných služeb, 12 pro občany 
(daně z příjmu, hledání zaměstnání, dávky sociálního zabezpečení, osobní doklady, registrace 
vozidel, stavební povolení, policejní prohlášení, veřejné knihovny, doklady osvědčující 
osobní stav, změna adresy, elektronické zdravotnictví) a 8 pro podniky (příspěvky na sociální 
pojištění zaměstnancům, daň z příjmu právnických osob, DPH, zápis do obchodního rejstříku, 
předkládání údajů statistickému úřadu, celní prohlášení, povolení v oblasti životního 
prostředí, elektronické zadávání veřejných zakázek). Pokrok v nastolení těchto online služeb 
je měřen pomocí čtyřstupňové soustavy: zasílání informací on-line, jednosměrná interakce 
(stahování formulářů), dvousměrná interakce (stahování formulářů, vyplňování formulářů on-
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line) a plné on-line transakce včetně dodání a zaplacení.

Elektronická veřejná správa byla hlavním prvkem akčních plánů eEurope, eEurope+ a 
eEurope2005 a strategického rámce „i2010 – evropská informační společnost pro růst 
a zaměstnanost“.

Podle 9. srovnávacího hodnocení elektronické správy dosáhla v roce 2010 průměrná 
dostupnost veřejných online služeb v EU 82 %. Nejvýkonnějšími jsou zde Rakousko, Irsko, 
Itálie, Malta, Portugalsko a Švédsko. Zpráva ukazuje, že služby pro podniky jsou pokročilejší 
než služby pro občany.

Konkurenceschopný digitální trh potřebuje zjednodušit administrativní postupy a dále musí 
být jednoduchým způsobem dostupné veřejné služby, které jsou zapotřebí k tomu, aby 
společnost zahájila činnost. 55 % služeb, které jsou zapotřebí k tomu, aby společnost zahájila 
činnost, jsou poskytované prostřednictvím specializovaného portálu nebo automaticky 
v Rakousku, Dánsku, Estonsku, Irsku, ve Švédsku a Spojeném království. Pouze 46 % služeb 
užitečných pro nezaměstnané je v současné době poskytováno prostřednictvím 
specializovaného portálu. Co se týče on-line propracovanosti 20 základních služeb, jsou na 
předních místech Malta, Portugalsko, Švédsko, Rakousko, Slovinsko a Estonsko.

Podle posledních údajů Eurostatu předložilo v roce 2010 vyplněné formuláře elektronickým 
způsobem orgánům veřejné zprávy 66 % malých, 85 % středních a 90 % velkých 
podniků.Nejčastějším typem interakce podniků s orgány veřejné správy v EU-27 pomocí 
internetu bylo stahování elektronických formulářů (76 %), po němž následuje získávání 
informací (74 %) a dále odeslání vyplněných formulářů (69 %).V případě EU-27 více než 
70 % podniků, které odeslaly vyplněné formuláře elektronicky, použilo internet k prohlášením 
o DPH (76 %) nebo k tomu, aby nahlásili příslušným vnitrostátním orgánům příspěvky na 
sociální zabezpečení za své zaměstnance (72 %). 54 % podniků použilo internet k prohlášení 
o dani z příjmu právnických osob a pouze 31 % jej použilo k celnímu prohlášení nebo 
k prohlášení o spotřební dani.

V roce 2010 vykazovaly menší obce pouze polovinu dostupnosti on-line služeb než obce 
větší. Členské státy by měly podpořit zejména malé místní správy se slabší kapacitou 
(s ohledem na strategii, financování a schopnosti) v oblasti poskytování on-line služeb.

Klíčové předpoklady

Klíčové předpoklady, zejména správa elektronických identit (eIDM), interoperabilita a 
otevřené normy, jsou nejdůležitějšími podmínkami pro úspěšnou elektronickou správu.

Účinný systém elektronické veřejné správy poskytující dvousměrnou nebo automatizovanou 
interakci mezi správou a občany nebo podniky vyžaduje vzájemné uznávání a interoperabilitu 
elektronické identifikace (e-identification), elektronického ověřování (e-authentication), 
elektronického podpisu (eSignature) a klíčové soukromé infrastruktury (PKI).

Na úrovni EU se interoperabilitou rozumí, že aplikace elektronické správy dané země by měla 
akceptovat jakékoli elektronické podpisy zaslané fyzickou nebo právnickou osobou 
z libovolné jiné země, a to i pokud se jedná o podpis používající pověřovací listiny, které 
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pocházejí od ověřovatele z jiného státu. Vzhledem k tomu, že se řada aplikací opírá pouze 
o ověřovateleakreditované jejich vlastním vnitrostátním akreditačním orgánem, plná 
interoperabilita by znamenala, že buď jejich vlastní akreditační orgán musí být schopen 
akreditovat ověřovatele z jiného státu, nebo musí být vytvořeny mnohostranné dohody mezi 
akreditačními orgány z různých zemí.

Členské státy používají různé modely aplikací elektronické správy využívající elektronické 
podpisy, přičemž většina zemí EU přijala elektronické podpisy ve svých aplikacích 
elektronické správy, aniž by byly zohledněny elektronické podpisy vytvořené společnostmi a 
jednotlivci v jiných zemích. Regulační, technický a organizační rámec je vždy organizován 
z výhradně vnitrostátního pohledu. Řada aplikací se opírá pouze o ověřovatele akreditované 
jejich vnitrostátním akreditačním orgánem. Znamená to, že cizí státní příslušníci se musí 
fyzicky registrovat v zemi, kde je nasazena aplikace. Pouze malé množství vnitrostátních 
aplikací elektronické správy je přístupné cizím státním příslušníkům. Finsko – služba on-line 
formulářů ve veřejném sektoru Lomake.fi, Irsko – služby státní pokladny online ROS, 
Nizozemsko – Elektronische aangifte, Slovinsko – centralizovaný státní portál pro podniky, 
Švédsko – elektronické služby obchodního rejstříku.

Hlavní překážka přeshraničního používání elektronických podpisů plyne z nedostatku důvěry 
v elektronické podpisy pocházející z jiného státu a z obtíží při ověřování těchto podpisů. Pro 
podobné aplikace země nemusí vyžadovat stejný druh elektronického podpisu. Je možné, že 
obdobná aplikace bude v jedné zemi založena jen na ochraně vycházející z uživatelského 
jména a hesla, zatímco jiná bude vyžadovat pro stejný typ transakce kvalifikovaný 
elektronický podpis. Proto při rozhodování o stupni bezpečnosti podpisů ve svých aplikacích 
elektronické správy a elektronické administrace musí členské státy zvážit i přeshraniční 
interoperabilitu.

Členské státy by měly přezkoumat požadavky svých rámců pro elektronické podpisy s cílem 
odstranit překážky přeshraničním službám. Přeshraniční aplikace interoperabilní elektronické 
správy by se měly spoléhat na ověřovatele, kteří nestanovili žádné specifické 
nestandardizované rozhraní.

Významný krok na cestě k interoperabilnímu a přeshraničnímu používání (kvalifikovaného) 
elektronického podpisu představovalo přijetí rozhodnutí 2009/767/ES k vytvoření rámcových 
požadavků Společenství týkajících se důvěryhodných seznamů sledovaných/akreditovaných 
ověřovatelů, zejména těch, kteří vydávají kvalifikovaná osvědčení.

Evropská komise navrhne revizi směrnice o elektronických podpisech za účelem zajištění 
přeshraničního uznávání a interoperability bezpečných ověřovacích systémů a dále 
rozhodnutí, jehož prostřednictvím by bylo zajištěno vzájemné uznávání elektronické 
identifikace a elektronického ověřování v celé Evropské unii.

Celoevropská interoperabilní elektronická správa potřebuje plně využívat inovativní technické 
postupy, jako je seskupení veřejných služeb (clouds) a architektura orientovaná na služby 
(SOA). Architektura orientovaná na služby usnadňuje přeshraniční interoperabilitu systémů 
veřejné správy prostřednictvím vlastní modulové architektury. Umožněním opakované 
použitelnosti služeb a sdílením informací a oddělením služeb od jejich rozhraní napomáhá 
architektura orientovaná na služby interoperabilitě elektronické správy a zapojení různých 
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poskytovatelů služeb. Jako příklad z oblasti elektronické správy lze uvést to, že bezpečnostní 
systémy musí být aplikace nezávislé na aplikaci a rozšiřitelné. Inovativní elektronická veřejná 
správa vyžaduje také aktualizaci infrastruktury elektronické správy na protokoly IPv6 
(portály, webové stránky, aplikace aj.).

Služby s významným dopadem

Provádění těch služeb elektronické správy, které mají významný dopad, přispívá k využívání 
IKT na podporu inteligentní, udržitelné a inovativní veřejné správy. Služby s významným 
dopadem jsou důležité pro úsporu nákladů, přeshraniční interoperabilitu a pro dosažení 
jednotného trhu.

Uvážíme-li, že trh veřejných zakázek představuje 16 % HDP EU, že malé a střední podniky 
tvoří 99 % podniků v EU, je třeba zvláštní pozornost věnovat přeshraniční interoperabilitě 
systémů elektronického zadávání veřejných zakázek a masovému přijetí elektronické 
fakturace. I když 70 % orgánů veřejné správy již začalo s elektronickým zadáváním zakázek 
pracovat, jeho celkově nízká míra využití (5 % celkových veřejných zakázek) dosud 
neumožňuje významnější přínosy. Až bude plně dostupný a využívaný v širší míře, mohl by 
snížit náklady na veřejné nákupy až o 30 %. Zatím se nicméně jen 14 členských států nachází 
ve fázi provádění co se týče fáze před zadáním zakázky a 12 členských států ve fázi provádění 
u fáze po zadání zakázky.

Na období 2007–2013 vyčlenila EU prostřednictvím programu soudržnosti 
15,2 miliardy EUR na informace a komunikaci a prostřednictvím Plánu evropské hospodářské 
obnovy 1,02 miliardy EUR na investice do širokopásmové infrastruktury k dosažení 100% 
pokrytí EU do konce roku 2010, cíle odloženého na rok 2013. Návrh Nástroje pro propojení 
Evropy předpokládá téměř 9,2 miliardy EUR na podporu investic do rychlých a velmi 
rychlých širokopásmových sítí a do celoevropských digitálních služeb. Nástroj pro propojení 
Evropy bude poskytovat dotace na budování infrastruktury potřebné k nastolení služeb 
elektronické totožnosti, elektronické identifikace, elektronické veřejné správy, elektronického 
zadávání veřejných zakázek, elektronického zdravotnictví Europeana, elektronické justice a 
služeb v oblasti cel a bude sloužit k zajištění interoperability a hradit náklady na provoz 
infrastruktury na evropské úrovni, čímž se propojí infrastruktury jednotlivých členských států.

Občanům a podnikům je umožněno používat služby elektronické veřejné správy navržené na 
základě potřeb uživatelů. Provádění služeb elektronické správy je odpovědností členských 
států. Vedle evropského fondu přispívajícího na služby celoevropské interoperability 
elektronické správy musí členské státy zajistit nezbytné finanční, technické a lidské zdroje 
potřebné k provádění služeb s významným dopadem. Členské státy jsou vyzvány k přijetí co 
nejlepší kombinace nových technologií, otevřené specifikace a inovativních architektur, které 
jim umožní poskytovat účinné, efektivní, bezpečné a přeshraničně interoperabilní služby 
elektronické veřejné správy na všech úrovních.

Evropský a vnitrostátní vývoj v oblasti elektronické správy by měl být založen na spolupráci 
mezi veřejnými správami při plném respektování základních zásad evropských veřejných 
služeb: dodržování zásady subsidiarity a proporcionality, zaměření na uživatele, ochrana 
soukromí a poskytování služeb více kanály, začlenění a přístupnost, bezpečnost, 
mnohojazyčnost, administrativní zjednodušení, transparentnost, uchovávání informací, 
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otevřenost, opakovaná použitelnost, technologická neutralita a přizpůsobivost, efektivnost a 
účinnost.


