
"Podle zákona o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení informací, jak  
se resort Ministerstva financí připravuje na příjem úplných elektronických podání a jaké 
konkrétní kroky jste již v tomto ohledu podnikli." 
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Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 1. srpna 2017 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění: 
 
"Podle zákona o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení informací, jak  
se resort Ministerstva financí připravuje na příjem úplných elektronických podání a jaké 
konkrétní kroky jste již v tomto ohledu podnikli." 
 
 K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. Resort Ministerstva 
financí dlouhodobě přijímá elektronická podání, z nichž již dnes některá splňují podmínky pro 
úplné elektronické podání, v rámci vykonávání jednotlivých kompetenčních agend. 
V souvislosti s připravovaným přechodem resortu k úplnému elektronickému podání byly 
nebo jsou v současné době analyzovány jednotlivé agendy, u kterých je předpokládán příjem 
úplného elektronického podání, a v přípravné fázi se nacházejí projekty, jejichž cílem je plná 
digitalizace služeb včetně akceptace úplného elektronického podání a elektronické 
identifikace pomocí služeb národní identitní autority. 
 
 
 Ministerstvo financí se také prostřednictvím svých zástupců účastní Pracovní skupiny 
pro elektronické spisové služby Rady vlády pro informační společnost, která je zřízena  
za účelem vytvoření metodických pokynů a standardů související s úplným elektronickým 
podáním  
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