My, níže podepsaní
zástupci politických klubů
ANO 2011, ODS, PIRÁTI, SPD, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP09 a STAN,
vědomi si nutnosti změnit přístup státu ve způsobu poskytování služeb veřejné správy
ze strany orgánů veřejné moci vůči občanům
a v zájmu posílit a garantovat zákonem práva občanům na poskytování digitálních služeb při
zachování svobody volby občana na způsob poskytnutí služby
uzavíráme následující dohodu k postupu zpracování, předložení, projednání a schválení
zákonao
 právu na digitální služby

I.
Zástupci politických klubů plně podporují iniciativu ICT Unie, Hospodářské komory ČR, Svazu
průmyslu a dopravy ČR a dalších subjektů zastupujících odbornou veřejnost ve věci přijetí
zákona o právu na digitální služby a změně některých souvisejících zákonů (dále jen „návrh
zákona“).

II.
Zástupci politických klubů jsou připraveni stát se společnými předkladateli návrhu zákona a
nadále se aktivně podílet na dopracování návrhu zákona.

III.
Zástupci politických klubů vítají, že předseda vlády a ministr vnitra přijetí zákona podporují a
že jsou připraveni aktivně podporovat zapojení odborných pracovníků zejména ministerstva
vnitra na dopracování návrhu zákona. Stejně tak vítají, že prostřednictvím RVIS jsou do
přípravy zákona zapojeny zástupci exekutivy v čele s vládním zmocněncem pro digitalizaci a
IT.
IV.
Zástupci politických klubů tímto projevují vůli po projednání připomínek členů RVIS
předložit návrh zákona o právu na digitální služby společně s dílčími nezbytnými úpravami
některých souvisejících zákonů. Jsou také připraveni následně v průběhu projednávání
zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR rozšířit předložený návrh o detailnější
právní úpravu souvisejících zákonů, kterou by dopracovalo Ministerstvo vnitra České
republiky příslušné podle kompetenčního zákona k legislativě v oblasti elektronizace
veřejné správy.

V.
Pokud nebude Ministerstvem vnitra ČR do zahájení projednávání návrhu zákona v garančním
výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR předložen návrh detailnější právní úpravy
souvisejících zákonů, jsou zástupci politických klubů připraveni předložit v maximální možné
shodě společný návrh detailnější právní úpravy souvisejících zákonů tak, aby mohla být

práva občanů na poskytnutí digitálních služeb vyplývající z návrhu zákona plnohodnotně
realizována v nejkratším možném termínu ode dne přijetí zákona.

VI.
Zástupci politických klubů jsou připraveni návrh zákona projednat v maximální možné shodě
ve všech třech čteních nejpozději do 15. 7. 2019.

VII.
Zástupci politických klubů vyzývají zástupce všech ministerstev a dalších ústředních
správních úřadů, v jejichž čele stojí člen vlády, aby se aktivně zapojili do přípravy změn
agendových zákonů, které spadají podle kompetenčního zákona do jejich gesce a vytvořili
tím podmínky jednak pro co nejrychlejší rozšíření digitálních služeb pro občany v agendách
v souvislosti
s přijetím zákona o právu na digitální službu a o změně některých zákonů a
také pro dlouhodobé naplňování zásad digitálně přívětivé legislativy.

VIII.
Zástupci politických klubů deklarují také podporu pro zajištění finančních prostředků
nezbytných pro zavádění digitálních služeb v souladu s plánem vlády zachyceným v Katalogu
služeb v přechodném období 6 let, jak je uvedeno v návrhu zákona o právu na digitální
služby v ustanovení § 13, a to v souvislosti s implementací připravovaného zákona o právu
na digitální služby a souvisejících změn dalších právních předpisů (např. zákon o základních
registrech, zákon o informačních systémech veřejné správy, zákon o občanských průkazech,
zákon o cestovních dokladech, zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon
o matrikách, zákon o silničním provozu, správní řád, zákon o ověřování a další).

IX.
Zástupci politických klubů jsou si vědomi, že bez zajištění příslušných finančních prostředků
na realizaci opatření vyplývajících z návrhu zákona o právu na digitální služby a změn dalších
právních předpisů tak, jak je demonstrativně uvedeno výše, nelze naplnit zamýšlený účel
zákona o právu na digitální služby.

V Praze, dne 8. 3. 2019

