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Hodnocení jednotlivých zemí je prováděno 
prostřednictvím celé řady kritérií, která jsou 
rozdělena do tří kategorií – elektronických 
služeb (OSI), telekomunikační infrastruktury 
(TII) a lidského kapitálu (HCI). Výsledek je 
pak znázorněn prostřednictvím hodnoty e-Go-
vernment Development Index (EGDI), jehož 
aktuální hodnota pro Českou republiku je 
0,6454, tj. prakticky stejná jako v roce 2012.

Podobně jako v evropském hodnocení 
DESI dosáhla Česká republika nejhoršího 
umístění ve vlastních službách e-Govern-
mentu. Pokud by se toto kritérium hodnotilo 
samostatně, skončili bychom až na značně 
nelichotivém 92. místě za Bangladéšem, 
Etiopií či Běloruskem. O mnoho lepší není 
ani umístění České republiky v možnostech 
zapojení do elektronické demokracie (tzv. 
e-Participation Index), v němž se nacházíme 
na 76. místě a před námi je např. Albánie, 
Filipíny či Saúdská Arábie. V evropském 
měřítku se vedle České republiky celkově 
zlepšilo například také Bulharsko (o celých 
21 příček) nebo Slovinsko. Naopak sousední 
Slovensko si pohoršilo nejvíce ze všech zemí 
EU a z 51. příčky kleslo až na 67. místo.

Mezinárodní srovnání vyspělosti e-Govern-
mentu, vydané OSN, obdobně jako hodnocení 
Evropské komise v rámci indexu DESI uka-
zuje, že Česká republika má v elektronických 
službách veřejné správy co dohánět, zejména 
pokud se dle cílů vize 202020 chceme do roku 
2020 umístit na 20. místě. Zatím to totiž vypadá, 
že ostatní země světa jsou schopny realizovat 
jednotlivé projekty včetně přijímání související 
legislativy mnohem rychleji, zatímco český e-
Government stále stojí převážně na projektech, 
jako je CzechPOINT či datové schránky, které 
se již tolik nerozvíjejí. Navíc například start 
nových elektronických průkazů jako jednoho 
z klíčových předpokladů pro kvalitativní zlepše-
ní elektronických služeb byl několikrát odsunut, 
aktuálně na začátek roku 2018. n

Český e-Government
je až na padesátém místě na světě Jiří Průša

Podle pravidelné zprávy OSN hodnotící vyspělost e-Governmentu si Česká 
republika oproti předchozímu srovnání, vydanému před dvěma lety, polep-
šila o tři místa. Stále však zůstáváme na 50. místě, což představuje horší 
pozici než v roce 2012. Nejvyspělejší e-Government má podle OSN Velká 
Británie, na druhém místě se umístila Austrálie a na třetím Jižní Korea, 
která minule skončila na prvním místě.
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Autor článku se ve sdružení CZ.NIC věnuje mimo 
jiné projektům spojeným s evropskou interneto-
vou legislativou a aktivně působí též v pracovních 
skupinách Evropské komise i Ministerstva vnitra 
ČR zaměřených na implementaci eIDAS.
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Země Umístění v roce Změna
2016 2014 2012 2016/2014 

Belgie 19. 25. 24. 6 
Bulharsko 52. 73. 60. 21 
Česká republika 50. 53. 46. 3
Dánsko 9. 16. 4. 7 
Estonsko 13. 15. 20. 2 
Finsko 5. 10. 9. 5 
Francie 10. 4. 6. 6
Chorvatsko 37. 47. 30. 10 
Irsko 26. 22. 34. 4
Itálie 22. 23. 32. 1
Kypr 64. 58. 45. 6
Litva 23. 29. 29. 6
Lotyšsko 45. 31. 42. 14 
Lucembursko 25. 24. 19. 1
Maďarsko 46. 39. 31. 10
Malta 30. 40. 35. 10 
Německo 15. 21. 17. 6 
Nizozemí 7. 5. 2. 2
Polsko 36. 42. 47. 6 
Portugalsko 38. 37. 33. 1
Rakousko 16. 20. 21. 4
Rumunsko 75. 64. 62. 11
Řecko 43. 34. 37. 9
Slovensko 67. 51. 53. 16 
Slovinsko 21. 41. 25. 20
Španělsko 17. 12. 23. 5
Švédsko 6. 14. 7. 8
Velká Británie 1. 8. 3. 7 


