
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 15. června 2020 č. 644 

 
k Implementačním plánům programu Digitální Česko – aktualizace pro rok 2020 

 
Vláda 

I. schvaluje dokumenty obsažené v části III materiálu čj. 624/20: 

1. Úvodní dokument, 

2. Implementační plány programu Digitální Česko, 

3. Česko v Digitální Evropě, 

4. Informační koncepce České republiky, 

5. Digitální ekonomika a společnost, 

6. Shrnutí implementačních plánů pro období 2020-2021; 

II. ukládá 

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra 

a) zajistit uveřejnění úplného znění dokumentů uvedených v bodě I na internetových 
stránkách Ministerstva vnitra, 

b) předložit aktualizované implementační plány k programu Digitální Česko ke schválení 
vládě nejpozději do 30. dubna 2021, 

2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy 

a) zajistit plnění implementačních plánů programu Digitální Česko, v souladu s metodikou 
programu, včetně dodržení stanovených termínů obsažených v implementačních 
plánech, 

b) zajistit přednostní plnění prioritních záměrů stanovených v dokumentu uvedeném v bodě 
I/6 tohoto usnesení; 

3. místopředsedkyni vlády a ministryni financí ve spolupráci s ostatními členy vlády 
a vedoucími ostatních ústředních orgánů státní správy v souladu s dokumentem 
uvedeným v bodě I/6 tohoto usnesení a s ohledem na možnosti státního rozpočtu pro rok 
2021 zahájit dohadovací řízení (jednání) k financování prioritních záměrů pro rok 2021 
programu Digitální Česko, které jsou vyčísleny v souhrnném rozsahu 2 472, 9 mil. Kč; 

 

 

 



2 

 

 

III. mění 

1. usnesení vlády ze dne 25. září 2017 č. 684, o Akčním plánu pro Společnost 4.0, tak, že 
se zrušuje bod III/1c, 

2. usnesení vlády ze dne 3. října 2018 č. 629, k programu „Digitální Česko“ a návrhu změn 
Statutu Rady vlády pro informační společnost, tak, že text bodu I/4 nahrazuje textem, 
který zní: „Digitální ekonomika a společnost – koncepce, která navazuje a nahrazuje 
svým obsahem a aktivitami Akční plán pro společnost 4.0“.  

Provedou: 
členové vlády, 
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy 
 
Na vědomí: 
ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, 
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, 
prezident Hospodářské komory České republiky, 
prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky, 
předseda Asociace krajů České republiky, 
předseda Českého statistického úřadu, 
předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu, 
předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, 
předseda výkonné rady Sdružení pro internetový rozvoj,  
předseda představenstva Asociace malých a středních podniků, 
předseda Sdružení místních samospráv České republiky, 
předseda Svazu měst a obcí České republiky, 
členové Rady hospodářské a sociální dohody, 
asociace působící v sektoru elektronických komunikací, 
hejtmani, 
primátoři statutárních měst 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 


