
IN S T IT U T P R O P R A V IC O V O U P O L IT IK U A OB Č A N S K Á

DEMOKRATICKÁ STRANA

VÁ S V ÍT A J Í N A K O N F E R E N C I

„Pro moderní stát 21. století“
sobota 9. února 2019, Praha

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT





Tři klíče k modernímu státu

1. Jednoduchý a přehledný právní řád

2. Obrat v komunikaci státu s občany

3. Rychlé stavební řízení



Jednoduchý a přehledný právní řád

„Byrokraté se množí a starostlivě, krůček za krůčkem, 
omezují svobodu jednotlivých občanů.“

Ludwig von Mises



Jednoduchý a přehledný právní řád

1. Už žádný zákon, který občanům skrytě přidává nové 
povinnosti.

2. Stát musí popsat, kolik a jakých povinností už lidem 
naložil.

3. Plán každoroční redukce byrokracie.



Jednoduchý a přehledný právní řád

• Digitalizace je nástroj, nikoli cíl.

• Zbytečná digitalizovaná agenda je pořád stejně zbytečná 
agenda.

• Prioritou ODS zůstává pořád velká inventura všech agend 
státu a zrušení těch zbytečných, zdvojených či ztrojených.

• Pro přehlednost právního řádu navrhujeme zrušení starých 
nefunkčních zákonů.



Obrat v komunikaci státu s občanem

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

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

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



Rychlé stavební řízení

ČR je na 156. místě ze 190 porovnávaných zemí – za 
Somálskem i Eritreou.

• Nepotřebujeme nový úřad.

• Potřebujeme jednodušší zákony.

• A musíme elektronizovat stavební řízení.

• Prosadíme fikci souhlasu.



PES ve službách všech občanů

- přehled povinností pro všechny

- vyčíslení všech nových povinností s každou změnou 
zákona

- povinný průklest povinností ze strany státu



PES ve službách všech občanů



PES pro starosty – zákon o sociálně 
právní ochraně dětí

POVINNOST KOMU TERMÍN PLNĚNÍ SANKCE

SLEDOVAT DĚTI ŽIJÍCÍ ZAHÁLČIVÝM A 

NEMRAVNÝM ŽIVOTEM
STAROSTOVI PRŮBĚŽNĚ 0

SLEDOVAT DĚTI, KTERÉ SE OPAKOVANĚ 

DOPOUŠTĚJÍ ÚTĚKŮ OD RODIČŮ
STAROSTOVI PRŮBĚŽNĚ 0

PŮSOBIT NA RODIČE, ABY PLNILI 

POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z RODIČOVSKÉ 

ODPOVĚDNOSTI

STAROSTOVI PRŮBĚŽNĚ 0

PROJEDNAT S RODIČI ODSTRANĚNÍ 

NEDOSTATKŮ VE VÝCHOVĚ DÍTĚTE
STAROSTOVI PRŮBĚŽNĚ 0

PROJEDNAT S DÍTĚTEM NEDOSTATKY V 

JEHO CHOVÁNÍ
STAROSTOVI PRŮBĚŽNĚ 0



Zákon o právu občana na digitální službu

Hlavní cíl:

• Změna přístupu - posílení pozice občana vůči úřadům, když chce 
používat elektronickou komunikaci

• Nic se nemění na přímém kontaktu občanů s úřadem – ten musí 
zůstat zachován

• Urychlení elektronizace

• Tlak na ústřední orgány státní správy, aby digitalizaci neházely 
klacky pod nohy



Zákon o právu občana na digitální službu

• Právo být obsloužen digitálně, pokud tomu povaha agendy 
nebrání

• Právo na poskytnutí údajů pouze jednou

• Právo určit, zda může veřejná správa vaše údaje sdílet

• Právo na zápis, kdo a proč využíval vaše údaje

• Právo na interaktivní formuláře, které se automaticky předvyplní

• Právo nepředkládat znovu a znovu všechny doklady, průkazy a 
osvědčení

• Právo na otevřená data



Zákon o právu občana na digitální službu

• Do roka musí vláda vydat Katalog veřejných služeb.

• Všechny služby v něm uvedené musí fungovat v 
elektronické podobě do 5 let.

• Velká byrokratická inventura.



Rychlé stavební řízení

• Nepotřebujeme nový úřad.

• Potřebujeme jednodušší zákony.

• A musíme elektronizovat stavební řízení

„Jedny elektronické dveře“



Elektronizace stavebního řízení
PORTÁL STAVEBNÍKA

(VEŘEJNÁ ČÁST – ÚŘEDNÍ ČÁST)

DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ 
ROZHODNUTÍ, 
KOLAUDACÍ, 

VYJÁDŘENÍ DOS

DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ 
PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE

DIGITÁLNÍ 
TECHNICKÁ MAPA

INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAVEBNÍCH ÚŘADŮ



Digitální technická mapa



Digitální technická mapa



Digitální technická mapa



Digitální technická mapa



Sítě nové generace Nad Prahou

Příklad dobré praxe

• Memorandum měst a obcí s desaterem pravidel
• Smlouva o služebnosti zdarma

• Přísné záruky za povrchy

• Koordinace

• Oznámení o plánovaných veřejných investičních akcích na 
obecních webech 



Sítě nové generace Nad Prahou



Pro moderní stát 21. století

„Konec konců skutečnost, že existuje několik bídáků, nemůže být 
dostatečným důvodem pro omezování svobody převážné většiny 
slušných lidí.“

„Je zoufalé pokoušet se zastavit trend postupující byrokratizace 
pouze tím, že vyjádříme rozhořčení a budeme nostalgicky 
oslavovat staré časy.“

Ludwig von Mises


