
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 1. února 2021 č. 84 

 
o harmonogramu a technickém způsobu provedení digitalizace  

služeb veřejné správy na období 2021 – 2025 
 

Vláda 

I. schvaluje harmonogram a technické způsoby provedení digitalizace služeb veřejné 
správy na období 2021 – 2025 (dále jen „Harmonogram“), obsažené v části IV materiálu 
čj. 70/21; 

II. ukládá  

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra 

a) koordinovat plnění Harmonogramu, 

b) poskytovat součinnost členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní 
správy při plnění Harmonogramu a do 30. dubna 2021 vytvořit příručku k technickým 
způsobům provedení digitalizace služeb s cílem podpořit rozvoj digitalizace formou 
samoobslužného portálu, 

c) do 15. září 2021 předložit vládě aktualizovaný Harmonogram podle materiálů zpraco-
vaných podle bodu II/1b tohoto usnesení, 

d) do 30. dubna 2022 zpracovat návrh nařízení vlády, kterým se stanoví seznam digitálních 
úkonů, na jejichž činění prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy má uživatel 
služby právo, 

2. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra a vládnímu zmocněnci pro informační 
technologie a digitalizaci 

a) do 31. prosince 2021 uvést do souladu termíny pro vytvoření Katalogu služeb podle 
usnesení vlády ze dne 15. dubna 2019 č. 255, k Implementačním plánům programu 
„Digitální Česko“ s Harmonogramem, 

b) zřídit kompetenční centrum, které bude ústředním správním úřadům poskytovat 
odbornou pomoc při digitalizaci služeb veřejné správy, 

3. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy 

a) postupovat v souladu s Harmonogramem, 

b) do 30. června 2021 předložit 1. místopředsedovi vlády a ministrovi vnitra návrh na 
aktualizaci Harmonogramu, 
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c) poskytnout 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra a vládnímu zmocněnci pro 
informační technologie a digitalizaci potřebnou součinnost pro splnění úkolu podle bodu 
II/2a tohoto usnesení, 

d) aktualizovat interní plány digitalizace podle Harmonogramu. 

Provedou: 
členové vlády, 
vedoucí ostatních ústředních orgánů  
státní správy, 
vládní zmocněnec pro informační technologie  
a digitalizaci 
 
Na vědomí: 
hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy, 
Rada hospodářské a sociální dohody  
České republiky, 
předsedové Svazu měst a obcí, 
Asociace krajů 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 


