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COVID ZDŮRAZŇUJE 

PROBLÉMY👎

• Nejednotnost

• Občan/firmy není považován za zákazníka, 

ale za “podezřelého”

• Nejednotné, pomalé, ruční



COVID ZDŮRAZŇUJE 

PROBLÉMY👎

• MPSV ANTIVIRUS (ala kurzarbeit), MPO - Ošetřovné, 

ČMZRB (COVID programy)

• 50+ podpůrných COVID programů

• navzájem se vylučující, nekomunikované

• digitální podání do “papírového procesu”

• nedůvěra, první prověř, pak plať



COVID ODHALUJE

DOBROU KVALITU 👍

• MF - Pětadvacítka

• Rychlá, téměř automatická, kontrola zpětně

• Německo - peníze do 24 hodin

• UK - peníze do 48 hodin

• US - peníze do 48 hodin



COVID AKCENTUJE 

ŠPATNÉ VLASTNOSTI💩

• COVID19CZ - linka 1212, digitalizace KHS, zrychlení 

trasování a testování.

• legislativní výmluvy, neochota ke změně

• utajovaná základní data

• mizerný leadership, neochota rozhodnout, nízká 

motivace lidí, podfinancovaný a malý team, odpor 

KHS

• Lež, populismu, marketing namísto zodpovědnosti
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COVID ZVÝRAZNÍ

STRUKTURÁLNÍ 

PROBLÉMY⚠️
• Způsob práce (waterfall - agile), menší zakázky, interní 

know-how

• Struktura zaměstnanců (IT, projektové řízení, UX), 

financování

• Struktura řízení (rigidní hierarchie)

• Uzavřenost dat, API, zkušeností

• Flexibilita, inovativnost, hloupá legislativa



STÁT JE PRÝ 

DIGITALIZOVANÝ ⚠️

• Digitalizovaná “papírová cesta”

• Reaktivní, nikoliv proaktivní

• Kdo je zákazník? Uživatelská přívětivost

• Data, sdílení

• Kontinuální vylepšování



SOUČASNÝ STÁT

• Decentralizovaný, nejednotný

• Primárně pro státní úředníky

• Extrémně neefektivní

• Neměřená spokojenost, efektivita, výkon

• Minimální sdílení dat, know-how a zdrojů

• Meziresortní a stranická řevnivost



ÚKOL: “NAPLNIT ZÁKON”

• Jediné kritérium hodnocení

• Není podstatný způsob, kvalita, provedení

• Není podstatné za kolik

• Není podstatné, zda se to používá

• Nikdo neměří, jak to dopadlo a jak to funguje.



E-GOVERNMENT DEVELOPMENT 

INDEX

Zdroj: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/
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ROČNÍ ROZPOČET NA IT

ČESKÝCH ÚŘADŮ

24.3 mld ročně



24.3 MILIARDY ROČNĚ

JE TĚŽKO 

PŘEDSTAVITELNÝCH



ZA 24.3 MLD MŮŽEME 

KOUPIT

VŠECHNY
byty v Hradci Králové

postavené od 2010



Elon Musk založil

SPACEX
a poslal rakety

do vesmíru

ZA PÁR ROČNÍCH 

ROZPOČTŮ
ČESKÉHO STÁTU NA IT



DESI INDEX

Zdroj: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

Index digitální ekonomiky a společnosti 



DIGITÁLNÍ ČESKO

• E-government není digitalizace stávajících 

agend. 

• Je to nový návrh agend tak, aby naplnily 

potřeby občanů s vědomím a využitím výhod 

digitálního prostředí.



NENÍ TO IT PROBLÉM

• (Re)design státu

• Legislativa

• IT

• Analytika, data
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STÁT JE VELMI SLOŽITÝ

• Resortismus

• Kdo je zákazník?

• Kdo je 

zodpovědný?

• Kdo koordinuje?

• Zákon o státní 

službě

• Zákon o zadávání 

veřejných zakázek

• Struktura a 

zkušenosti lidí



STÁT JE VELMI 

KONZERVATIVNÍ

• INOVACE JE RIZIKOVÁ

• Riziko je nebezpečné

• Chyba není dovolena



“Digitální transformace”

ne evoluce
Centralizace vize, decentralizace realizace
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KOMPLEXNÍ 

TRANSFORMACE

• 🚫Premiér - vize, cíle, důvěra

• 🚫Chief Digital Officer - pravomoce, rozpočet, 

team, zkušenosti, cukr, bič

• 🚫Vláda, ministři, náměstci - prostředky, podpora, 

motivace, cíle, zodpovědnost, otevřenost

• ✅Politická většina - podpora legislativních změn



KOMPLEXNÍ 

TRANSFORMACE

Jednoduché, ne?



CÍLE DIGITÁLNÍHO ČESKA

• zlepšení efektivity státní správy

• zvětšení občanské spokojenosti při kontaktu se státem

• snadný přístup k informacím podporující zodpovědné 

rozhodnutí

• úspora veřejných prostředků pro fungování státní a místní 

správy

• zjednodušení státních agend



VÝHODY DIGITÁLNÍHO 

PROSTŘEDÍ
• nízká cena a vysoká časová efektivita

• škálovatelnost

• “kdykoliv a kdekoliv”

• propojení datových zdrojů pro snadnější a rychlejší použití agendy

• měřitelnost výkonů i kvality, předikovatelnost výsledků v čase

• dohledatelnost a kontrolovatelnost

• snížení chybovosti, bezpečnost



BARIÉRY

• malé vědomí potřebnosti, malá politická i veřejná 

podpora

• neexistující vize a z ní vycházející strategie

• rigidní řízení, rozplizlé pravomoci a zodpovědnosti

• neexistence KPI a zpětného hodnocení přínosů agent 

• mnoho soupeřících priorit a úkolů

• nízká ochota k otevřenosti a průhlednosti



NUTNÉ PŘEDPOKLADY NA 

STRANĚ STÁTU
• akceptace dlouhodobé vize napříč úřady a majoritními 

politickými silami

• změna legislativy umožňující a podporující digitalizaci agend

• pro-občanský přístup, pochopení občana jako klienta, 

zákazníka

• agilní projektové řízení a proces vývoje, modulární vývoj 

menších celků

• centralizace vize, ale decentralizace procesů



NUTNÉ PŘEDPOKLADY NA 

STRANĚ STÁTU
• informační otevřenost

• agilní proces vývoje

• agilní projektové řízení

• modulární vývoj menších celků

• přístup menších subjektů k 

vývoji, řízení, návrhu 

• centralizace vize, 

decentralizace procesů

• zpětné měření a vyhodnocení 

získaných dat

• méně restriktivní HR v 

odborných oborech

• strukturální změna 

zaměstnanců z hlediska jejich 

odbornosti 



DIGITÁLNÍ 

ZNOVUOBROZENÍ

• Digitální odzákladu

• Digitální čas

• Digitálně měřitelné

• Digitálně předvídatelné



DIGITÁLNÍ ODZÁKLADU

• Všechny nové služby se vytvářejí tak, aby byly řešením 

nějakého konkrétního problému či občanské potřeby.

• Nejprve vznikají digitálně.

• Teprve odtud se odvozují řešení pro skupiny, které 

nemohou digitální prostředí použít. 

• Všechny staré služby se mění na digitální tak, aby bylo 

využito maximum výhod digitálního prostředí.



DIGITÁLNÍ ČAS

• Všechny služby se navrhují tak, aby mohly 

fungovat maximálně automatizovaně, s co 

nejvyšším podílem práce strojů a s co nejnižší 

časovou účastí lidí.

• Úkony se provádějí a zpracovávají v reálném 

čase a tam, kde je vyžadován ruční zásah, je 

všem zúčastněným stranám zřejmé, koho práce je 

požadována a do kdy by měla být vykonána.



DIGITÁLNĚ MĚŘITELNÉ

• Součástí návrhu všech služeb jsou 

evidované metriky úspěšnosti (KPI)

• umožňují zjistit, jak si služba stojí v oblasti 

komfortu, rychlosti, bezpečnosti, nákladů a 

přínosů.



DIGITÁLNĚ MĚŘITELNÉ

• spokojenost občanů při kontaktu se státem (NPS)

• snížení doby kontaktu občana se státem

• růst ekonomiky postavené na otevřených datech

• úspora finančních prostředků na straně občana

• zvýšení dostupnosti Internetu a počítačové 

gramotnosti



DIGITÁLNĚ MĚŘITELNÉ

• úspora finančních prostředků pro provoz státních agend na 

straně státu

• snížení nákladu na vývoj IT

• snížení nákladů na provoz IT

• zvýšení přesnosti predikovatelnosti nákladů na vývoj a 

provoz IT

• snížení počtu státních zaměstnanců



DIGITÁLNĚ PŘEDVÍDANÉ

• Metriky služeb (KPI) jsou trvale používány z 

pohledu státní správy jako podklad pro další 

zlepšování služeb a kontrolu jejich kvality

• z pohledu ostatních účastníků úkonů jako 

srozumitelný odhad termínů, nákladů a lhůt 

pro dokončení úkonu. 



DNES vs. ZÍTRA

Současný e-gov 

Decentralizované

Primárně pro státní úředníky

Extrémně neefektivní

Neměřená spokojenost, efektivita, 

výkon

Minimální sdílení dat, know-how a 

zdrojů

Meziresortní a stranická řevnivost 

Digitální transformace

Centralizovaný web, UX, metodika

Zacíleno na potřeby občanů, firem

Moderní projektové řízení

Měřitelné, měřené, hodnocené

Sdílená data, open data, jednotnost

Lidská výzva, leadership



STRATEGIE DIGITÁLNÍ 

ČESKO
• Definuje strategii a cestu, jakou se stane 

vláda „digital by default“ – přirozeně 

elektronická, z podstaty digitální. 

• Zavazuje vládu k termínu, kdy vzniknou 

všechny nové nebo přepracované státní a 

veřejné služby a že splní Standardy 

strategie.
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STRATEGIE DIGITÁLNÍ 

ČESKO

Skupina Státních Služeb



STRATEGIE DIGITÁLNÍ 

ČESKO

Centrální ICT autorita

• centrem a garantem top standardů digitální tranformace

• centrem technologií a dat

• spolupracující s ostatními úřady a pomáhající jim s jejich 

transformací, školení leaderů a teamů. 

• připraví a vybuduje platformu, standardy a digitální služby 

pro státní správu.



STRATEGIE DIGITÁLNÍ 

ČESKO

Skupina Státních Služeb

Skupina Státních Služeb

M1M1M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1M1M1

UX 

Standardy

Metodika

Technolog

ie Školení



KLÍČOVÉ KROKY

1. Jednotné rozhraní pro veškerou státní a většinu místní 

agendy, pro občany i firmy

2. Jednotné rozhraní pro všechny transakční služby státu a API.

3. Vznik Skupiny Státních Služeb s nadresortními 

pravomocemi

4. Jednotný způsobu publikování informací státu.

5. Šéf teamu digitální transformace bude mít absolutní kontrolu 

a autoritu nad UX, metodikou a vynaloženými náklady.



GOV.UK

GOVERNMENT DIGITAL 

SERVICE
• Martha Lane Fox 

Digitální šampion 

UK

2010



PO 400 DNECH

Běžící

• Register to vote
A digital service to make registering to vote simpler, clearer 

and faster

• Renew a patent

• Student finance
Studentské půjčky

• View driving licence

• Carer’s Allowance
Pomoc v opatrovnictví

• Civil claims

• Prison visit booking

• Lasting power of attorney

• Registered Traveller

• Visas

• Make a claim to an 

Employment Tribunal

• Find an apprenticeship
Pracovní nabídky

• Digital self-assessment

• PAYE

• Your tax account



PO 400 DNECH

• V testu 

• Rural payments

• Waste carrier registration

• Vehicle management

• Personalised registration

• Redundancy payments

Ve vývoji

• Universal Credit

• Land Registry

• Claim Personal Independence 

Payment

• Agent Online Self Serve

• Passports



STANDARDY SLUŽEB 

DIGITÁLNÍ ČESKO

18 standardů, které bude muset splňovat 

každá nová či přepracovaná služba před 

integrací do jednotného portálu.



STANDARDY SLUŽEB 

DIGITÁLNÍ ČESKO

1. Pochopte potřeby uživatele/občana

Provedtě hloubkový výzkum uživatelů služby, jejich 

potřeb a co z toho vyplývá pro design digitální služby a 

assistovaného ovládání služby.



STANDARDY SLUŽEB 

DIGITÁLNÍ ČESKO

2. Provádějte průběžný uživatelský 

průzkum

Průběžně testujte použitelnost služby a provádějte 

uživatelský průzkum, průběžně získávejte zpětnou vazbu 

uživatelů. Výsledky použijte k zlepšení služby.



STANDARDY SLUŽEB 

DIGITÁLNÍ ČESKO

3. Mějte multidisciplinární team

Vytvořte multidisciplinární tým, který je schopen 

nadesignovat, vytvořit a provozovat tuto službu. Musí být 

vedený kvalifikovaným, vyškoleným a zkušeným projekt 

managerem s rozhodovací pravomocí.



STANDARDY SLUŽEB 

DIGITÁLNÍ ČESKO

4. Používejte agilní metodiky

Vytvořte služby pomocí agilních, iteračních metod 

zaměřených na uživatele. 

(Pomáhájí snadnému zajištění uživ.potřeb, vytvořit 

jednoduchou a snadno použitelnou službu, je snadné ji 

měnit, snadné ji rozvíjet, stojí méně, jasná 

zodpovědnost)



STANDARDY SLUŽEB 

DIGITÁLNÍ ČESKO

5. Rozvíjejte a vylepšujte průběžně

Vytvořte službu, která je průběžně a často vylepšovaná 

a ujistěte se, že pro to máte dostatečné lidské a 

technické zdroje.



6. Zvolte nástroje a systémy

Zvolte vhodné nástroje a systémy, které budou použity 

pro vytvoření, hostování, provozování a měření služby a 

tyto nástroje si obstarejte. Využijte maximum sdílených 

zdrojů, vyvarujte se smluv, které vás zablokují a omezí 

možnosti průběžného vylepšování služby.

STANDARDY SLUŽEB 

DIGITÁLNÍ ČESKO



STANDARDY SLUŽEB 

DIGITÁLNÍ ČESKO

7. Analyzujte bezpečnost a ochranu dat

Analyzujte, která data (interní a o občanech) služba 

poskytuje a spravuje, stanovte potřebnou úroveň 

bezpečnosti, právní zodpovědnosti, popište případné 

právní problémy a rizika z nich vyplývající.



STANDARDY SLUŽEB 

DIGITÁLNÍ ČESKO

8. Ponechte nový kód otevřený

Ponechte veškerý nový zdrojový kód otevřený (open 

source) a uveřejněný pod vhodnou licencí (anebo pro 

konkrétní části kódu doplňte vysvětlení, proč nemohou 

být otevřené).



STANDARDY SLUŽEB 

DIGITÁLNÍ ČESKO

9. Použijte standardy a vládní platformu

Použil otevřené standardy a společnou vládní platformu 

(např. publikační systém, autentifikace, …), pokud je k 

dispozici.



STANDARDY SLUŽEB 

DIGITÁLNÍ ČESKO

10. Testujte celou službu 

Buďte schopni otestovat celou službu od začátku do 

konce v testovacím prostředí, identickém produkčnímu, v 

obvyklých prohlížečích, na často používaných 

zařízeních. Používejte testovací účty a reprezentativní 

sadu uživatelů.



STANDARDY SLUŽEB 

DIGITÁLNÍ ČESKO

11. Buďte připraveni na výpadek

Připravte záložní plán pro situace kdy bude systém či 

některý komunikační kanál nedostupný.



STANDARDY SLUŽEB 

DIGITÁLNÍ ČESKO

12. Srozumitelná i pro začátečníky

Služba musí být intuitivní a srozumitelná i pro uživatele, 

kteří se s ním potkají poprvé.



STANDARDY SLUŽEB 

DIGITÁLNÍ ČESKO

13. UX konzistentní s portálem

Služba musí splňovat definované požadavky státního 

portálu na ovládání, design a chování (UX).



STANDARDY SLUŽEB 

DIGITÁLNÍ ČESKO

14. Motivujte k používání digitálních služeb.

Motivujte uživatele k používání digitálních služeb a 

kanálů, zvýhodněte jejich používání. Ponechte ne-

digitální kanály tam kde je to potřeba.



STANDARDY SLUŽEB 

DIGITÁLNÍ ČESKO

15. Sbírejte provozní data

Sbírejte provozní a výkonnostní data. Analyzujte je a 

výsledky použijte pro vylepšení služby a změnu 

vlastností a funkčnosti během dalšího vývoje. Využijte 

centrální analytiku, pokud je k dispozici.



STANDARDY SLUŽEB 

DIGITÁLNÍ ČESKO

16. Zvolit výkonnostní kritéria

Nadefinujte ukazatele výkonnosti a měřítka 

úspěchu/fungování služby, vyberte 4 klíčové ukazatele 

výkonu (KPI) pomocí kterých bude služba poměřována s 

ostatními.



STANDARDY SLUŽEB 

DIGITÁLNÍ ČESKO

17. Integrujte digitálních a nedigitálních 

částí služby

Integrujte , pro uživatele co nejsnadněji, digitální a 

nedigitální části služby, pokud jsou offline kroky 

nezbytně nutné (z právních, technických a jiných 

důvodů).



STANDARDY SLUŽEB 

DIGITÁLNÍ ČESKO

18. Otestujte s ministrem

Každou novou nebo výrazně změněnou službu otestujte 

od začátku do konce přímo s odpovědným ministrem 

vlády. Spuštění služby je podmíněno jeho 

odsouhlasením.



STANDARDY SLUŽEB 

DIGITÁLNÍ ČESKO

26 standardů, které bude muset splňovat 

každá nová či přepracovaná služba před 

integrací do jednotného portálu.



STANDARDY SLUŽEB 

1. provedl hloubkový výzkum uživatelů služby, jejich potřeb a co z 

toho vyplývá pro design digitální služby a assistovaného ovládání 

služby;

2. vytvořil multidisciplinární tým, vedený jedním, náležitě 

kvalifikovaným a schopným service managerem, a je připravený 

navrhnout, vybudovat, provozovat a řídit službu;

3. zvážil, která uživatelská data a informace bude služba poskytovat 

či skladovat, určil úroveň zabezpečení, právní odpovědnosti a rizika 

spojená se službou a dle potřeby je konzultoval s odborníky;

Každý tým musí prokázat, že pro dosažení standardu: 



4. zvážil přiměřenost požadavků na osobní údaje, jejich sběr a 

omezil rizika pro narušení soukromí;

5. zvolil nástroje a systémy, které budou použity pro vytvoření, 

hostování, provozování a měření služby a tyto nástroje 

obstaral;

6. vytvořil funkční prototyp za použití agilních, iterativních a 

dalších doporučených metod zaměřených na uživatele;

STANDARDY SLUŽEB 

Každý tým musí prokázat, že pro dosažení standardu: 



7. vybral a stanovil měřítka výkonnosti a úspěchu a zvolil 4 klíčové 

ukazatele výkonu (KPI) definované v manuálu, pomocí kterých 

bude služba poměřována;

8. analyzoval výsledky prototypu a zajistil, že uživatelská zpětná 

vazba bude přenesena do vlastností dalších verzí služby;

9. vybudoval službu, která je tak jednoduchá a intuitivní, že ji 

uživatelé mohou používat napoprvé bez pomoci a asistence;

STANDARDY SLUŽEB 

Každý tým musí prokázat, že pro dosažení standardu: 



10. přidal odpovídající asistenční podporu pro digitální službu pro 

uživatele, kteří ji skutečně potřebují; 

11. vytvořil plán, jak postupně odstraňovat alternativní přístupové 

kanály služby (všude, kde je to možné);

12. zvážil hladkou integraci digitálních a nedigitálních částí služby 

(pokud jsou offline kroky nutné z právních důvodů);

STANDARDY SLUŽEB 

Každý tým musí prokázat, že pro dosažení standardu: 



13. vytvořil design a obsah služby v souladu s pokyny manuálu ve 

stejném vzhledu, grafice a stylu jako má státní portál;

14. zajistil dostatečnou kapacitu a technickou flexibilitu pro časté 

úpravy a vylepšování služby;

15. ponechal veškerý nový zdrojový kód otevřený (open source) a 

uveřejněný pod vhodnou licencí (anebo pro konkrétní části kódu 

doplnil vysvětlení, proč nemohou být otevřené)

STANDARDY SLUŽEB 

Každý tým musí prokázat, že pro dosažení standardu: 



16. použil otevřené standardy a společnou vládní platformu (např. 

eIDAS), pokud je k dispozici;

17. je schopen trvale a průběžně kompletně testovat službu v 

prostřední identickém produkčnímu prostředí, pomocí testovacích 

účtů a simulací reprezentativního vzorku uživatelů; na všech 

běžných prohlížečích a zařízeních;

18. používá analytické nástroje a sbírá data o výkonnosti služby;

STANDARDY SLUŽEB 

Každý tým musí prokázat, že pro dosažení standardu: 



19. vytvořil a zajistil provoz služby, která může být vylepšována na 

denní bázi a její další rozvoj vychází z výkonnostních ukazatelů a 

dat a z připomínek uživatelů;

20. připravil plán pro průběžné uživatelské testování, 

včetně multivariantního testování;

21. dosáhl a bude nadále dosahovat vysoké úrovně uživatelské 

spokojenosti jak v digitální, tak assistované službě; výsledky 

budou poskytovat do Performance Platform;

STANDARDY SLUŽEB 

Každý tým musí prokázat, že pro dosažení standardu: 



22. dosáhl a bude dále dosahovat vysoké úrovně úspěšných transakcí 

jak v digitální, tak assistované službě, včetně reportování do PP;

23. naplánoval a nepochybně doložil snižování nákladů na jednu 

transakci jak v digitální, tak assistované službě, včetně reportování do 

PP;

24. naplánoval a nepochybně doložil vysokou míru zájmu o digitální a 

asistovanou službu, včetně reportování do PP;

25. připravil záložní plán pro případ výpadku či dočasné nefunkčnosti 

služby;

STANDARDY SLUŽEB 

Každý tým musí prokázat, že pro dosažení standardu: 



26. uspěšně otestoval celou službu od začátku 

do konce přímo s odpovědným ministrem 

vlády.

STANDARDY SLUŽEB 

Každý tým musí prokázat, že pro dosažení standardu: 



ČASOVÝ PLÁN

• Červenec 2010 vznik strategie 

Revoluce ne evoluce

• Duben 2011 založeno GDS pod úřadem premiéra

• 31.1.2012 spuštěn gov.uk

• 1.4.2013 převedlo 24 ministerstev a 28 dalších organizací své weby na 

gov.uk

• leden 2013 - březen 2015 - 400 denní plán transformace 25 

nejdůležitějších služeb na gov.uk. Povedlo se 20, některé v omezeném 

provozu.

http://gov.uk
http://gov.uk
http://gov.uk


JAK TO SPRAVIT?

• Pracovat pro stát/město (FAKT to jinak nejde)

• Nenechat se otrávit

• Inovovat vše

• Bojovat, zpochybňovat, 

• NEBÁT SE!



MICHAL BLÁHA
michal@michalblaha.cz

@michalblaha


