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Startujeme pravidelné zprávy ze světa veřejné správy - Digitální ústava

Vážení uživatelé systémů HELIOS,
Víte, že už od února 2020 je účinný zákon o právu na digitální služby, tzv. „Digitální
ústava“?
„Tento zákon upravuje právo fyzických a právnických osob na poskytnutí digitálních služeb
orgány veřejné moci při výkonu jejich působnosti, právo fyzických a právnických osob činit
digitální úkony, povinnost orgánů veřejné moci poskytovat digitální služby a přijímat
digitální úkony a některá další práva a povinnosti související s poskytováním digitálních
služeb.“
A co to znamená?
Zjednodušeně, že digitální služby umožní občanům a firmám jednat s úřady téměř
výhradně prostřednictvím internetu. Výjimkami mají být úkony, jako je svatba, rozvod či
kontrola technického stavu vozidla.
Tato potřeba se ukázala jako zásadní v době „koronakrizové“, kdy jsme se velmi často
dostali jako občané, ale také jako úředníci, do situací, kdy nebylo možné úřední záležitosti
vyřídit osobně.
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Pozitivní a negativní dopady
„Pozitivem je skutečnost, že kontakt mezi orgány veřejné moci na straně jedné a fyzickými
a právnickými osobami na straně druhé by měl být levnější, rychlejší, komfortnější a
příznivější pro životní prostředí.
Negativa jsou pak spatřována např. v rovině možných hackerských útoků, v zablokování a
nefunkčnosti celého systému, v prolomení zabezpečení systému, získání a zveřejnění
osobních údajů a informací o občanech a jejich soukromí či dokonce v jejich možném
vydírání.“ Jak už v roce 2019 např. zdůrazňoval článek na portálu epravo.cz.
Digitální práva dnes
Jedním z tzv. digitálních práv, které jsou široce využívány již dnes, je nepochybně právo na
využívání údajů, které orgány veřejné moci již evidují. A to jak údajů vedených v
základním registru, tak v agendovém informačním systému. Cílem tohoto práva je,
aby uživatelé služby nebyli nuceni opakovaně dokládat skutečnosti, o kterých veřejná
správa již ví, či které vznikly dokonce na základě rozhodnutí veřejné správy.
„Bylo tak pro mě příjemným překvapením, když jsem po svatbě, a tedy po změně příjmení,
nemusela při vyřizování nového OP a ŘP dokládat tuto skutečnost oddacím listem.“
Jaká nás čeká budoucnost?
Věřím, že digitální. Že i veřejná správa začne ve větším rozsahu využívat možnosti
elektronické komunikace, tak jak je to dnes již běžné v komerční sféře. O novinkách v
našich produktech vás budeme i nadále informovat.

Jaká digitální témata budou následovat?

• Právo na nahrazení úředně ověřeného podpisu
• Právo na osvědčení digitálního úkonu
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Nepřejete-li si od nás nadále dostávat informace e-mailem, odhlaste se kliknutím na následující odkaz.
Odesláno z modulu CRM systému HELIOS Nephrite.
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