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Vdostupnosti komunikace s úřady na dál‑
ku nepatří Česko v Evropě mezi přeborní‑
ky. Současná pandemie nemoci covid ale
ukázala, jak praktické tomůže být. Většímu

rozšíření těchto služeb pomůže především zákon o
právu na digitální služby, takzvaná digitální ústava,
kterámá být plně funkční do čtyř let. Zatímmá stát
do 1. února 2021 sestavit katalog služeb, tedy výčet
povinností a úkonů úřadů, které s nimi budoumoci
občanéapodnikatelé řešit výhradnědigitálně, pokud
sepro takovýpostup rozhodnou.Naplňování zmíně‑
né digitální ústavy sledují i významní čeští právníci
z platformy Rozumné právo, kteří mají obavu, aby
spuštěnímoderní komunikace se státemnezpozdilo
například řešení pandemie nemoci covid.
Členové platformy proto nedávno vládu vyzvali,

aby termín bezpodmínečně dodržela a digitalizaci
nijak nezbrzdila. „Zdá se mi, že existuje riziko, že se
to nestihne. Víme, že nyní odborníci řeší spíše věci
spojené s nouzovým stavem. Nechci je podceňovat,
ale jedná se o hodně komplexní otázky a precizně
formulovaný legislativní text,“ říká spoluautorka
výzvy Hana Gawlasová z advokátní kanceláře Squi‑
re Patton Boggs.
NáměstekministravnitraJaroslavSoukal,kterýmá

tutoagendunastarosti, všakubezpečuje, že resortdů‑
ležitý krok k elektronickému úřadování stihne. „Stát
rozhodně termín dodrží. Momentálně se zpracování
katalogu dokončuje. Protože je evidence služeb spo‑
jenasplánemdigitalizace, jenutné, abypodkladybyly
hotové do 16. listopadu. Poté bude zahájena příprava
materiálu pro vládu,“ uvedl Soukal.
Obavy právníků vycházejí ze skutečnosti, že Česko

patří v digitalizaci veřejné správy k nejpomalejším
vEvropské unii. Autoři výzvy v souvislosti s tímupo‑
zorňují i na to, žekatalognebudeobsahovatdostatek
funkcíprosamosprávu. „Připublikacinebudekatalog
patrněobsahovatdigitální službyaúkony samosprá‑
vy, a to ani ty, které samospráva činí v takzvané vrch‑
nostensképozici (napříkladpři vymáhánídodržování
vyhlášek–pozn. red.),“ řeklaAdélaHavlovázadvokát‑
ní kanceláře Havel & Partners.
Podle výzvy by ale měl být výčet služeb dostateč‑

ně široký, aby umožnil pokrok digitalizace i u vlastní
agendykrajů a obcí, jako je například řešení parkova‑
cích oprávnění v zónách.Adále že by státměl na této
úrovnipodpořit rozvojdigitalizace ifinančně formou
dotací.
Jenže zástupce ministerstva upozornil, že s tako‑

vým rozšiřováním zmíněný zákon ani stát nepočítají
anebudesenatomnicměnit. „Katalogvznikávregist‑
ruprávapovinností,kterýplníústřednísprávníúřady,

PRÁVNÍCI SE OBÁVAJÍ O OSUD DIGITÁLNÍ
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POLITICI BY SI ZA PANDEMIE MĚLI PŘESTAT ZAHRÁVAT S DŮVĚROU LIDÍ

Svět zažívápandemii, jaká tu sto letnebyla. Pan‑
demii svícenežmilionemmrtvých, sezávažný‑
mi následky u mnoha infikovaných a s brutál‑
ními ekonomickýmidůsledkypronásvšechny.

Jediným řešením se zdá být vakcína.Momentálně se
jich vyvíjejí desítky. Obvykle se na vývoj vakcíny po‑
čítá se třemi až čtyřmi lety. V Rusku a Číně se očkují
prvníobyvatelé,anižbyproběhlostandardnítestování
(zejména zdlouhavá fáze číslo 3 s tisíci testovanými),
které má prokázat účinnost vakcíny a absenci nežá‑
doucích vedlejších účinků. VAnglii se nechávají dob‑
rovolníci očkovat viry covidu‑19, což se až do dnešní
doby odmítalo jako neetické.
Představme si, že na začátku roku 2021 budou

na trhu první vakcíny. Pak nastávají dva scénáře:
Buď se budou chtít nechat naočkovat všichni, pak

ale ipřesvelkoryséobjednávkystátůEU(programCO‑
VAX) nemáme vakcín dost. Vždyť ani dnes se ve vět‑
šině evropských zemí nedaří zajistit očkování proti
chřipce pro všechny zájemce. EU řeší přidělování ev‑
ropské vakcíny proti covidu‑19 různě. Británie jako
jednazezemísnejvětšímizkušenostmistoutonemocí
sepřivýběruosob,kterébyvakcínumělydostat, bude
řídit podle věkua rizikovosti očkovaného. Jakoprvní
budou očkování ti, kteří ochranu potřebují nejvíce,
tedy obyvatelé pečovatelských domů a podobných
zařízení, pak lidé starší 80 let a zaměstnanci ve zdra‑
votnictví,pakrůznévěkovékohortyaždo55 let.Česko

dopřednostní skupiny zařadilo i chronickynemocné
nad 65 let. Pro všechny, kteří se vůči vládě vymezují
kriticky – členové vlády budou očkováni až v 5. sku‑
pině, až po vašem zubaři.
Nadruhoustranusemůžestát,žesenenecháočkovat

dostatek lidí. Jeden přítel mi to vysvětlil takto: Chceš
být první, kdo si koupí novýWindows s vědomím, že
máještěhodněnedostatkůatyseodstraníažvdalších
letech,nebosizatímvystačíšsestaršíverzí?Zvýsledků
říjnovéhoprůzkumuagenturySTEM/MARKvyplývá,
žedvětřetinyČechůbyseočkovatnenechaly,což jedo‑
konce nárůst oproti výsledkům ze září, ačkoliv v říjnu
už bylo jasné, že druhá vlna bude horší než březnová.
Zočkováníaleprofitujíiti,kteřísamiočkovanínejsou,

protože zbytek populace je vakcínou chráněn a tím se
přeruší infekční řetězce. Pro tzv. stádní imunitu stačí
přibližně70procentpopulace.Pokudtedymámobavu,
že vakcína není dostatečně testovaná, pak je z mého
hlediska rozumné vyčkat. Rozhodně člověka neuklid‑
ní vědomí, že společnostem vyvíjejícím vakcínu bylo
smluvně zajištěno výraznéomezení ručení za vakcíny.
Pro společnost a národní hospodářství je však ja‑

kékoliv prodlení škodlivé. Nemůžeme čekat roky, až
bude dosaženo 70procentního promoření (a umřou
další tisíce lidí a budou se zavírat obchody, a to ještě
doufejme, že zdravotnictví bude stále fungovat).
Jak stát zařídí, aby se nechalo naočkovat dostateč‑

né množství lidí? Apely a vzory? V Rusku se nechala
očkovat dcera prezidenta Vladimira Putina. Takové
veřejnéobětovánídítěte jenehodnodemokratického
právního státu. Lidé ale vzory potřebují. A to je přes‑
ně to, proč noční schůzkaministra Prymuly na Vyše‑

hradě vyznívá tak katastroficky – vede k ještě větší
ztrátě důvěry znejistěného obyvatelstva, které se už
takmusí vypořádávat smnohazavádějícími informa‑
cemi a fámami.
Mají očkovaní dostat jako pozitivní motivaci po‑

tvrzení, se kterýmbudoumoci bez omezení cestovat
nebochoditnapříkladdofitness center?Tentonápad
se objevil na jaře, ale byl rychle zavržen. Mělo by být
očkování povinné?Vžádné známi sledovanýchzemí
takové plány nejsou.
Takže přece jen dojde na nezáživné právní řešení:

vakcínasebudesmětuvéstna trh,pokudprojdestan‑
dardním,případnězrychlenýmprocesem.Potenciální
finančníziskyvítězezávodufarmaceutickýchkoncer‑
nů nesmějí hrát roli, bez ohledu na to, jestli vakcína
přijde z USA, nebo z Evropy. A kdyby u jednotlivců
nastalynežádoucí vedlejší účinky, vČeskuplatí odza‑
čátkudubnazákon, že státmusí zaújmuzpůsobenou
povinnýmočkovánímvyplácetkompenzace.Ženaby‑
tí účinnosti zákona spadlo do období vrcholící první
vlny, je nadmíru šťastná souhra okolností, protože
v řadě zemí (například na Slovensku) taková povin‑
nost státu zakotvena není.
Jako poslední krok se ještě musí rozšířit platnost

zákona i na očkování proti covidu‑19, a to minimál‑
ně na dva roky. To je to, co může právní stát udělat –
transparentní schvalovací řízení, apokudbyočkování
sloužící ku prospěchu společnosti přece jen ve výji‑
mečných případech způsobilo újmu, pak tato újma
musí být kompenzována.
Comohou udělat politici? Přestat si zahrávat s dů‑

věrou obyvatel.
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typicky ministerstva. Pro agendy samosprávy, které
jsou definované zákony, vznikají šablony, například
promístnípoplatky.Cosetýčeagend,kterésiupravují
přímo samosprávy, zákonnaněnepamatuje, protože
obce nejsou schopny tuto agendu do katalogu nahlá‑
sit,“ upřesnil Soukal. Po schválení katalogu budemít
státdalší čtyři rokyktomu,abysevyjmenovanéoblas‑
ti státní správy skutečně zdigitalizovaly a fungovaly.
To,žeČeskovpřístupukdigitálnímujednánísúřady

dlouhodobě zaostává, potvrzují i srovnání Evropské
komise. Index Desi 2020 Česku v oblasti veřejných
služeb přiřkl letos 22. místo ze sedmadvacítky, opro‑
ti loňskému žebříčku si stát pohoršil o jedno místo.

Zlepšení si resortvnitrapříští rokslibujeodpropojení
s bankami, kdy by mělo pomocí bankovního ID být
možnésepřihlásit doPortáluobčanačiportálůúřadů
státní správy, krajů i obcí.
„Kromě tradiční setrvačnosti a odporu k jakýmko‑

li změnám vidím hlavní problém v tom, že se veřejná
správa vydala cestou hledání řešení, která obsáhnou
vše a najednou. Když si k tomu přidáme ještě čím dál
komplikovanější legislativu, tak se nedivme, jak to
dopadá.Akdyžuž seněcopodaří zrealizovat, je to tak
složité a neintuitivní, že se to jen pomalu prosazuje,“
ohodnotil situaci odborníknadigitalizaci a členRady
Českého telekomunikačního úřadu Jiří Peterka.
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Do čtyř let
Po spuštění
katalogu
služeb by měla
většina úkonů
státní správy
fungovat
i digitálně.
Například
přes datové
schránky.
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