
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 9. listopadu 2022 č. 931 

 
k Implementačním plánům programu Digitální Česko pro rok 2023 

 

Vláda 

I. schvaluje Implementační plány programu Digitální Česko pro rok 2023 obsažené v části 
III materiálu čj. 1274/22 

1. Informační koncepce České republiky + 6 implementačních plánů Informační koncepce 
České republiky, 

2. Koncepce Česko v digitální Evropě + Implementační plán koncepce Česko v digitální 
Evropě, 

3. Koncepce Digitální ekonomika a společnost + Implementační plán koncepce Digitální 
ekonomika a společnost, 

4. Shrnutí implementačních plánů pro období 2022-2023 + přílohy; 

II. ukládá 

1. místopředsedovi vlády pro digitalizaci a ministru pro místní rozvoj 

a) zajistit uveřejnění úplného znění dokumentů uvedených v bodě I tohoto usnesení na 
internetových stránkách Úřadu vlády, 

b) předložit vládě ke schválení aktualizované implementační plány k programu Digitální 
Česko nejpozději do 31. května 2023, 

2. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra zajistit správu navazujících dokumentů 
Informační koncepce České republiky uvedené v bodě I/1 tohoto usnesení na znalostním 
webu https://archi.gov.cz a zajistit jejich aktualizaci a schvalování formou projednání 
Radou vlády pro informační společnost, 

3. 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 podle bodu I/4 tohoto usnesení, 
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c) aktualizovat data v Katalogu záměrů k 30. listopadu 2022 a zhodnotit pokrok při realizaci 
jednotlivých cílů projektů digitalizace a digitální transformace ve všech pilířích koncepce 
Digitální Česko k 15. prosinci 2022. 

Provedou: 
členové vlády, 
vedoucí ostatních ústředních orgánu státní správy 
 
 
Na vědomí: 
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, 
prezident Hospodářské komory České republiky, 
prezident Svazu průmyslu  
a dopravy České republiky, 
prezident České asociace  
elektronických komunikací, 
předseda Českomoravské konfederace  
odborových svazů, 
předseda výkonné rady Sdružení  
pro internetový rozvoj, 
předseda představenstva Asociace  
malých a středních podniků, 
členové Rady hospodářské a sociální dohody, 
hejtmani, 
primátoři statutárních měst 

 
 
 
 
 
 
 
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. 
předseda vlády 
podepsáno elektronicky 


