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O indexu DESI
Evropská komise od roku 2014 sleduje pokrok členských států v digitální oblasti a každoročně
zveřejňuje zprávy o indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI). Zprávy zahrnují každý rok profily
jednotlivých zemí, což členským státům pomáhá určit, v jakých oblastech potřebují přednostně
přijmout opatření, a tematické kapitoly obsahující analýzu klíčových oblastí digitální politiky na úrovni
EU.
V roce 2021 Komise upravila index DESI tak, aby odrážel dvě významné politické iniciativy, které budou
ovlivňovat digitální transformaci v EU v příštích letech: Nástroj pro oživení a odolnost a kompas pro
digitální dekádu.
Aby uvedla index DESI do souladu se čtyřmi hlavními oblastmi a cíli digitálního kompasu, zlepšila
metodiku a zohlednila nejnovější vývoj technologií a politik, provedla Komise ve zprávě DESI 2021
několik změn. Ukazatele jsou nyní strukturovány podle čtyř hlavních oblastí digitálního kompasu oproti
předchozím pěti kategoriím. Cíle stanovené v digitálním kompasu měří DESI za rok 2021 pomocí
jedenácti ukazatelů. V budoucnu bude index DESI sladěn s digitálním kompasem ještě úžeji tak, aby
byly ve zprávách prodiskutovány všechny cíle.
Mimoto index DESI nyní zahrnuje ukazatel sledující míru podpory, kterou zaváděné technologie IKT
poskytovaly podnikům při přijímání opatření šetrných k životnímu prostředí (IKT pro udržitelnost
životního prostředí) a zavádění gigabitových služeb, a dále procento podniků nabízejících odbornou
přípravu v oblasti IKT a používajících elektronickou fakturaci.
Skóre a pořadí podle indexu DESI za předchozí roky bylo u všech zemí přepočítáno, aby se zohlednily
změny ve výběru ukazatelů a opravy podkladových dat.
Další
informace
naleznete
na
strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi.
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Přehled
Česko
DESI 2021

EU

pořadí

skóre

skóre

18

47,4

50,7

Podle výsledků indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) za rok 2021 se Česko mezi 27 členskými
státy EU řadí na 18. místo, a tedy oproti roku 2020 si o jedno místo pohoršilo. Nejlepšího výsledku
Česko i nadále dosahuje v integraci digitálních technologií, kde v rámci EU zaujímá 15. místo.
Podíl Čechů s alespoň základními digitálními dovednostmi převyšuje průměr EU a čtvrtina českých
podniků nabízí svým zaměstnancům odbornou přípravu v oblasti IKT. Nové, aktualizované školní
osnovy, jež zvyšují důraz na digitální dovednosti, by mohly lidem ještě více pomoci získat základní
digitální dovednosti a zlepšit v budoucnu bodové hodnocení země v oblasti lidského kapitálu.
Česko i nadále zaujímá vedoucí postavení v elektronickém obchodování, přičemž roste podíl malých a
středních podniků prodávajících on-line. Vláda podporuje potřebnou infrastrukturu, jako jsou centra
pro digitální inovace, a přímo podporuje digitalizaci podniků. Země rovněž výrazně zlepšila svou
připravenost na 5G a celkové využití širokopásmového připojení rostlo rychleji než průměr EU.
Hlavními strategiemi, jimiž se řídí digitální transformace české ekonomiky a společnosti, jsou Digitální
Česko1 a inovační strategie Země pro budoucnost2. Od zprávy DESI 2020 byly hlavními dosaženými
milníky spuštění bankovní identity, která by měla zvýšit využívání digitálních veřejných služeb, reforma
školních osnov a aktivní účast českých zástupců na významných evropských technologických
iniciativách jako EuroHPC nebo Evropské středisko pro sledování digitálních médií.
Značná část českých podniků se stále potýká s velkými obtížemi při hledání digitálně kvalifikovaných
pracovníků. Ačkoli se podíl digitálních odborníků mezi absolventy zvyšuje, stále neodpovídá poptávce
a mnohým podnikům chybí dostatečné know-how nebo podpora pro odbornou přípravu svých
vlastních zaměstnanců nebo uchazečů o zaměstnání. To omezuje konkurenceschopnost celé
ekonomiky a zpomaluje digitalizaci podniků. Další opatření zaměřená na rekvalifikaci pracovní síly a
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zvýšení nabídky univerzitních programů v oblasti vyspělých technologií by mohla posílit dopad
stávajících strategií a pomoci zemi nedostatek odborníků v oblasti digitálních technologií řešit.
Digitální veřejné služby jsou stále sofistikovanější, avšak jejich zavádění je i nadále pomalé. Jasné
nasměrování jednotlivců a podniků na využívání digitálních veřejných služeb by pomohlo přitáhnout
více uživatelů. Toho lze dosáhnout dalším zlepšováním kvality služeb, umožněním sdílení dat mezi
institucemi a zajištěním interoperability služeb podle zásady „pouze jednou“. Stále pomalé je zavádění
sítí s velmi vysokou kapacitou. Počet domácností a podniků s přístupem ke spolehlivému
superrychlému internetu není dostatečný. Ceny širokopásmového připojení jsou i nadále jedny
z nejvyšších v EU. Řešení některých z těchto otázek by mohly napomoci cílenější investice a
modernizace regulačního rámce (včetně vstupu opatření, jimiž se ve vnitrostátním právu provádí
evropský kodex pro elektronické komunikace, v platnost).
Novou dynamiku vnesla do digitální transformace pandemie. Podniky včetně těch malých a středních
začaly zvažovat širší využití digitálních technologií, vzdělávací systém na několik měsíců plně přešel na
on-line výuku a byly kladeny větší požadavky na digitální infrastrukturu. Krize také prověřila odolnost
a spolehlivost digitálních veřejných služeb. Vláda spustila několik nových portálů a systémů
informačních technologií pro řízení a koordinaci očkování, komunikaci a sdílení dat (mobilní aplikace
Tečka, veřejně přístupné údaje o zdravotním stavu, centrální portál covid.gov.cz atd.). Tyto služby se
při zahájení často potýkaly s technickými problémy, avšak časem se stabilizovaly a staly se důležitými
nástroji ke zvládání pandemie.

Digitální technologie v českém plánu na podporu oživení a odolnosti
Český plán pro oživení a odolnost, na nějž bylo vyčleněno celkem 7,036 miliardy EUR, klade silný
důraz na digitální transformaci pomocí souboru cílených reforem a investic. Plán přiděluje 22,1 %
celkových investic na digitální politiky (což překračuje 20% cíl), přičemž příslušné reformy a
investice jsou popsány v komponentách 1.1 až 1.6, 2.1, 3.1, 3.3, 4.5 a 5.2. Celkové investice do
digitální oblasti činí 1,56 miliardy EUR.
Plán má tři hlavní pilíře: digitalizace podniků (se zvláštním zaměřením na malé a střední podniky),
digitální veřejné služby a lidský kapitál. Celkově plán obsahuje 55 investic a reforem, které
digitální transformaci Česka podpoří.
Pokud jde o lidský kapitál, plán podpoří digitalizaci vzdělávacího systému formou reformy
školních osnov, odborné přípravy učitelů a vybavení IKT ve školách. Plán bude podněcovat
vytváření nových vysokoškolských programů a bude zavádět nové příležitosti k rekvalifikaci a
zvyšování kvalifikace pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnance. Tato opatření by měla přispět k
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realizaci strategie Evropská digitální dekáda a českému obyvatelstvu pomohou získat potřebné
digitální dovednosti.
Plán by měl rovněž zlepšit konektivitu, a to aktualizací právního prostředí pro potřeby zavádění
elektronických komunikačních sítí a investicemi do sítí s velmi vysokou kapacitou (VHCN). Zvláštní
důraz klade plán na odlehlé regiony. Dále bude Česko stimulovat rozvoj infrastruktury 5G, mimo
jiné na hlavních dopravních koridorech, a podpoří používání aplikací 5G ve městech nebo
v průmyslu.
Plán pro oživení a odolnost by měl podnikům, zejména malým a středním, se zahájením nebo
pokračováním jejich digitální transformace pomoci. Zahrnuje reformu správy a řízení digitální
transformace a obsahuje opatření na podporu digitálních inovací a výzkumu v oblasti pokročilých
digitálních technologií, jako je umělá inteligence nebo blockchain. Dalším cílem plánu je podpořit
podnikání a českou scénu začínajících podniků.
Česko plánuje zintenzívnit zavádění digitálních veřejných služeb a vybudovat robustní
backendovou infrastrukturu, která umožní sdílet data mezi veřejnými institucemi. Plán má také
poskytnout prostor pro širší a integrovanější soubor služeb elektronického zdravotnictví a posílit
kybernetickou bezpečnost kritických informačních systémů.
Česko hodlá využít plán pro oživení a odolnost k účasti na projektech v rámci digitální politiky
zahrnujících více zemí, včetně důležitého projektu společného evropského zájmu v oblasti
mikroelektroniky a komunikačních technologií, i na dalších takových projektech: koridory 5G;
centra pro digitální inovace; evropská infrastruktura blockchainových služeb a EuroQCI (kvantová
výpočetní technika a kvantové informační technologie).
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1 Lidský kapitál
1 Lidský kapitál

Česko
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skóre
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DESI 2021

Česko

EU

DESI 2019
60 %

DESI 2020
62 %

DESI 2021
62 %

DESI 2021
56 %

% osob

2017

2019

2019

2019

1a2 Vyšší než základní digitální dovednosti

24 %

26 %

26 %

31 %

% osob

2017

2019

2019

2019

1a3 Alespoň základní softwarové dovednosti

62 %

64 %

64 %

58 %

% osob

2017

2019

2019

2019

4,0 %

4,0 %

4,2 %

4,3 %

1a1 Alespoň základní digitální dovednosti

1b1 Odborníci v oblasti IKT
% osob v zaměstnání ve věku 15–74 let

2018

2019

2020

2020

1b2 Odbornice v oblasti IKT

10 %

10 %

10 %

19 %

% specialistů v oblasti IKT

2018

2019

2020

2020

1b3 Podniky poskytující odbornou přípravu v oblasti IKT

25 %

25 %

25 %

20 %

% podniků

1b4 Absolventi oborů IKT
% absolventů

2018

2019

2020

2020

4,5 %

4,9 %

5,0 %

3,9 %

2017

2018

2019

2019

Česko zaujímá v EU v oblasti lidského kapitálu 15. místo, což je oproti roku 2020 zhoršení o jedno
místo. 62 % Čechů má alespoň základní digitální dovednosti a 26 % má pokročilé digitální dovednosti.
Podíl osob zaměstnaných jako specialisté v oblasti IKT vzrostl na 4,2 %, zůstává ovšem pod průměrem
EU (4,3 %). Rozdíl mezi počtem žen a mužů v této oblasti technologie je největší v EU, neboť ženy tvoří
pouze 10 % specialistů v oblasti IKT (průměr EU: 19 %). Odbornou přípravu v oblasti IKT poskytuje
svým zaměstnancům 25 % podniků, což převyšuje průměr EU (20 %) a Česku zajišťuje v tomto ohledu
v rámci regionu vedoucí postavení.
V říjnu 2020 přijalo Česko novou vzdělávací strategii3, jež obsahuje opatření zaměřená na podporu
digitálních dovedností studentů a učitelů a na širší zavádění digitálních technologií do škol. Hlavním
milníkem jsou aktualizované osnovy základních škol (dokončené v roce 2021). Mezi další opatření patří
zavádění Rámce digitálních kompetencí učitelů a inovace v systému odborného vzdělávání a odborné
přípravy. V rámci zmírňování dopadu pandemie a podpory základního vzdělávání v pokročilých
technologických disciplínách, jako je kybernetická bezpečnost nebo robotika, pomáhal Národní
pedagogický institut učitelům, školám a rodičům poskytováním poradenství a podpůrných materiálů
prostřednictvím nového portálu: koronavirus.edu.cz.
Jako specialisté v oblasti IKT pracuje více než 200 000 osob, z nichž téměř třetina žije v Praze. Tato
geografická koncentrace odborných digitálních znalostí je překážkou digitální transformace mimo
hlavní město, zejména v odlehlých oblastech. Na českém trhu práce stále ještě není dostatek
specialistů v oblasti IKT na to, aby byla naplněna poptávka ze strany organizací a podniků, a to nehledě
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Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030

Index digitální ekonomiky a společnosti 2021
Česko

7

na rostoucí mzdy pracovníků s tímto profilem4. 76 % podniků, které prováděly nebo se pokoušely
provádět nábor odborníků v oblasti digitálních technologií, udávalo v roce 2020 obtíže při obsazování
těchto volných míst5, což je nejvyšší podíl v EU.
Česku chybí soběstačná strategie a konkrétní opatření zaměřená na řešení tohoto trendu a na pomoc
podnikům při získávání odborných znalostí, které potřebují. Zejména lidé v menších městech nemají
dostatek příležitostí k přesměrování své kariéry a k rekvalifikaci na odborníky v oblasti digitálních
technologií. Poté, co v roce 2020 skončila strategie digitální gramotnosti, jsou hlavními dokumenty,
jimiž se řídí rekvalifikace a zvyšování kvalifikace v digitálních dovednostech, Strategický rámec politiky
zaměstnanosti do roku 20306, Národní strategie umělé inteligence7 a strategie Digitální Česko, která
je v tomto směru příliš obecná. Tyto dokumenty vytyčují obecné cíle, ale postrádají konkrétní opatření
a cílené zaměření na povzbuzení významného počtu lidí (zejména zaměstnanců), aby se rekvalifikovali
a přizpůsobili měnící se povaze práce. Na podporu projektů, jež mají pomoci lidem rekvalifikovat se a
zvýšit si kvalifikaci v rámci přípravy na digitální transformaci, využívá Česko finanční prostředky EU a
vnitrostátní prostředky. Například cílem DigiKatalogu8 je vytvořit nástroj, který umožní
sebehodnocení, mapování kompetencí a doporučí uživatelům relevantní programy odborné přípravy.
Avšak dopad těchto opatření je stále omezený.
Vláda i nadále podporuje vyšší účast žen v oblasti technologií. Nezisková organizace Czechitas, která
pomáhá dívkám a ženám získat digitální dovednosti a povzbudit je, aby nastoupily kariéru v oblasti
IKT, rozšiřuje svou činnost do regionů a v roce 2020 uskutečnila více než 370 seminářů a vzdělávacích
akcí. I přes tyto iniciativy tvoří přibližně 90 % specialistů v oblasti IKT muži.
Česká národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa (DigiKoalice9), koordinovaná Národním
pedagogickým institutem, v roce 2021 zintenzívnila svou činnost a zvýšila podporu učitelů a škol
zaměřenou na poskytování cílených řešení pro vzdělávání na dálku. Pomáhala také rodičům
s distančním učením, hlavně v podobě tipů a návodů na své facebookové stránce10. V květnu 2021
měla DigiKoalice 245 členů včetně několika ministerstev, vedoucích podniků v oblasti IKT, začínajících
podniků, nevládních organizací, vysokých škol, nadací a jiných subjektů ze soukromého a veřejného
sektoru. Díky úzkým vztahům s veřejnou správou hraje DigiKoalice důležitou úlohu v prosazování a
provádění politik v oblasti sociálních dovedností.
Česko bylo i nadále aktivním přispěvatelem k Evropskému týdnu programování, avšak počet
registrovaných aktivit se snížil o 40 % na 141. Důvodem bylo uzavření škol během podzimní vlny
pandemie. Ministerstvo školství, mládeže a sportu tuto iniciativu dál podporuje. V Praze a v krajských
městech se uskutečnilo množství seminářů a programovacích akcí.
Tempo digitalizace v Česku vlivem nedostatečného počtu digitálních odborníků na trhu práce i nadále
zpomaluje. I když se poptávka zlepšuje, podniky stále bojují s hledáním specialistů ve špičkových
oborech. Vláda tyto potřeby řeší podporou nových univerzitních programů a aktualizací školních
osnov. Tyto kroky jsou vhodné, ale potrvá několik let, než přinesou hmatatelné výsledky. Více opatření
na podporu rekvalifikace pracovní síly a povzbuzení lidí, aby si zvolili kariéru v technologické oblasti,
by pomohlo podnikům při hledání kvalifikovaných pracovníků nebo poskytování odborné přípravy
svým zaměstnancům.
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Lidský kapitál v českém plánu pro oživení a odolnost
V plánu Česka je na zlepšování digitálních dovedností a digitálních znalostí a na rozšiřování
dovedností, odborné vzdělávání a rekvalifikaci v digitální oblasti vyčleněno 369 milionů EUR.
Opatření se zaměřují na reformování vzdělávání, pořízení digitálního vybavení do škol a na nové
možnosti odborné přípravy pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnance.
Pokud jde o vzdělávání, je plán v souladu s národní strategií vzdělávací politiky a předpokládá se,
že zvýší počet programů v oblasti informačních technologií a digitální gramotnosti na základních
a středních školách. Pomůže získat digitální dovednosti také učitelům, aby byli schopni
vysvětlovat digitální technologie žákům a používat je jako nástroj napříč předměty. Většina
finančních prostředků je určena na pořízení vybavení IKT pro školy a žáky a na zlepšení konektivity
ve školách, a to s ohledem na sociálně-ekonomické nerovnosti, čímž bude podpořena také
realizace evropského pilíře sociálních práv. Pokud jde o terciární vzdělávání, měl by plán vytvářet
lepší podmínky k adaptaci digitální výuky a tvorbě nových univerzitních programů (mj. i v oboru
pokročilých digitálních technologií a průmyslu 4.0), což by mohlo zvýšit podíl absolventů oborů
IKT a zvýšit počet digitálních odborníků dostupných pro naplnění potřeb trhu práce.
K řešení dalších potřeb trhu práce by plán měl přispět vytvořením příležitostí ke zvyšování
kvalifikace a rekvalifikaci jak zaměstnanců, tak uchazečů o zaměstnání. Do konce roku 2025 by
mělo odbornou přípravou, zvýšením kvalifikace a rekvalifikací v digitální oblasti a programem za
účelem získání dalších dovedností nezbytných v digitální ekonomice a průmyslu 4.0 projít 130
000 lidí. Plán si klade za cíl podpořit spolupráci mezi vládou a sociálními partnery, což umožní
lépe reagovat na měnící se potřeby trhu práce v oblasti digitálních dovedností.
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2 Konektivita
Česko

2 Konektivita
DESI 2021

EU

pořadí

skóre

skóre

22

44,6

50,2

Česko

EU

DESI 2019
74 %

DESI 2020
74 %

DESI 2021
83 %

DESI 2021
77 %

% domácností

2018

2019

2020

2020

2a2 Využití pevného širokopásmového připojení
s rychlostí alespoň 100 Mb/s

18 %

20 %

24 %

34 %

% domácností

2018

2019

2020

2020

–

<0,01 %

0,37 %

1,3 %

2019

2020

2020

2b1 Pokrytí rychlým širokopásmovým připojením (NGA)

90 %

92 %

97 %

87 %

% domácností

2018

2019

2020

2020

2b2 Pokrytí pevnými sítěmi s velmi vysokou kapacitou
(VHCN)

28 %

29 %

33 %

59 %

% domácností

2018

2019

2020

2020

99,7 %

2a1 Celkové využití pevného širokopásmového připojení

2a3 Využití připojení s rychlosti alespoň 1 Gb/s
% domácností

99,4 %

99,8 %

99,8 %

% osídlených oblastí

2018

2019

2020

2020

2c2 Připravenost na 5G

17 %

17 %

67 %

51 %

Přidělené spektrum jako % celkového harmoniz. spektra 5G

2019

2020

2021

2021

–

–

0%

14 %

2020

2020

2c4 Využití mobilního širokopásmového připojení

64 %

71 %

71 %

71 %

% osob

2018

2019

2019

2019

–

56

59

69

2019

2020

2020

2c1 Pokrytí sítěmi 4G

2c3 Pokrytí sítěmi 5G
% osídlených oblastí

2d1 Index cen širokopásmového připojení
Hodnocení na stupnici 0–100

V roce 2020 Česko zaznamenalo jen mírné zvýšení procenta domácností pokrytých pevnými sítěmi
s velmi vysokou kapacitou (poskytovanými prostřednictvím FTTP) – na 33,3 % z 29,3 % v roce 2019.
Země tak nedosahuje průměru EU (59,3 %). Ve druhé polovině roku 2020 však provedla významnou
modernizaci kabelových sítí na DOCSIS 3.1, což se v údajích indexu DESI ještě plně neodráží. Pokrytí
FTTP ve venkovských oblastech zůstává na mnohem nižší úrovni – v roce 2020 bylo touto technologií
na venkově pokryto pouze 6,4 % domácností. To je výrazně pod průměrem EU (24,9 %). Pokud jde o
využití pevného širokopásmového připojení s rychlostí alespoň 100 Mb/s, mělo jej v roce 2020
předplaceno 24 % domácností, což je nevýznamné zvýšení z 20 % domácností v roce 2019. Ani v tomto
ukazateli Česko nedosahuje průměru EU (34 %). Využití širokopásmového připojení s rychlostí alespoň
1 Gb/s prakticky neexistuje, těchto rychlostí využívá méně než 0,01 % domácností. Celkové využití
pevného širokopásmového připojení obecně však překračuje průměr EU (83 % domácností
v porovnání se 77 % v EU). A to navzdory tomu, že index cen širokopásmového připojení činí 59, tj. je
nižší než průměr EU, který činí 69. Sítěmi 5G nebyly v roce 2020 pokryty žádné české domácnosti.
Česká vláda schválila Národní plán rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou dne 1. března 2021. Plán
klade důraz na budování infrastruktury pro hnací síly sociálního a ekonomického rozvoje a na pokrytí
bílých míst. Jeho cílem je poskytnout všem domácnostem přístup k rychlostem stahování minimálně
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100 Mb/s s možností modernizace až na 1 Gb/s a podnikatelským subjektům, státní správě, místní
samosprávě a socioekonomickým subjektům přístup k minimálně gigabitové rychlosti symetricky.
Kromě toho má ambici zajistit optimální rozvoj sítí 5G ve všech městských a venkovských oblastech a
na hlavních dopravních koridorech. Jako takový je národní plán pro širokopásmové připojení v souladu
s cíli gigabitové společnosti do roku 2025.
České orgány odhadují, že na investice do zavedení optického připojení do všech obcí a adresních míst
v Česku chybí 13,7 miliardy CZK (přibližně 532 milionů EUR). Předpokládá se, že tyto investiční potřeby
budou pokryty podporou z několika fondů EU, včetně Integrovaného operačního programu pro
regionální rozvoj, Nástroje pro propojení Evropy, programů Digitální Evropa a InvestEU.
Ve svém plánu provádění souboru nástrojů pro propojení11 země určuje jako žádoucí několik reforem,
například zavedení výjimek z povinnosti získat povolení a zrychlených řízení o udělování povolení
k zavádění sítí, podporu využívání procesů elektronických žádostí o povolení a paralelního
dohodovacího mechanismu v případě sporů o přístup k infrastruktuře.
Česko vyčlenilo pro účely zavádění 5G sítí 66,7 % harmonizovaného rádiového spektra, což je nad
průměrem EU (52,7 %).
Český národní regulační orgán, Český telekomunikační úřad (ČTÚ) dne 13. listopadu 2020 oznámil
dokončení aukce v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3,4–3,6 GHz. Spektrum získalo pět operátorů,
kteří zaplatili celkem 5,6 miliardy CZK (211 milionů EUR). Většinu dostupných kmitočtových pásem
získali již zavedení operátoři O2, T-Mobile a Vodafone. Pokud jde o hlavní povinnosti vyplývající
z aukce, operátoři, kteří získali kmitočty v pásmu 700 MHz, budou muset splnit řadu kritérií pokrytí
sítěmi 5G rozložených do deseti let (např. 100% pokrytí hlavní sítě TEN-T a globální sítě do šesti let,
pokrytí 70 % obyvatel Česka do pěti let a pokrytí 99 % obyvatel každého okresu a 90 % plochy každého
okresu do deseti let). Operátoři, kteří získali kmitočty v pásmu 3,6 GHz, budou muset do pěti let od
aukce vybudovat 230 základnových stanic 5G nejméně v 30 okresech. Společnost O2 bude povinna
poskytnout způsobilým subjektům přístup k národnímu roamingu ve svých sítích do 30. června 2029.
České orgány se rozhodly nepoužít před uspořádáním aukce proces vzájemného hodnocení podle
článku 35 evropského kodexu pro elektronické komunikace.
Pokud jde o pásmo 26 GHz, z veřejné konzultace uspořádané v roce 2019 vyplynulo, že po tomto
pásmu není na trhu poptávka.

Hlavní vývoj na trhu a v oblasti regulace
V říjnu 2020 společnost PPF Group (většinový vlastník tradičního českého provozovatele pevné
infrastruktury CETIN a poskytovatele retailových služeb O2 Czech Republic) oznámila, že
dokončila akvizici společnosti Central European Media Enterprises Ltd (CME). CME vlastní
poskytovatele televizního obsahu v Česku, Rumunsku, na Slovensku, ve Slovinsku a Bulharsku. Je
také jednou z předních mediálních a zábavních organizací ve střední a východní Evropě.
V důsledku toho by český trh mohl být ovlivněn kombinací telekomunikačních služeb (CETIN, O2)
a služeb poskytujících obsah (CME).
Česko neprovedlo ustanovení evropského kodexu pro elektronické komunikace ve lhůtě do
21. prosince 2020 – je tak jedním z 24 členských států, proti nimž je v současné době vedeno
řízení o nesplnění povinnosti z důvodu neprovedení této směrnice. Legislativní kroky spočívající
11

Podle doporučení Komise (EU) 2020/1307 ze dne 18. září 2020 o společném souboru nástrojů Unie ke snížení
nákladů na zavedení sítí s velmi vysokou kapacitou a zajištění včasného přístupu k rádiovému spektru 5G
příznivému pro investice v zájmu posílení konektivity na podporu hospodářského oživení po krizi COVID-19
v Unii, Úř. věst L 305, 21.9.2020, s. 33.
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v přípravě opatření k provedení evropského kodexu pro elektronické komunikace byly v době
sepsání této zprávy téměř dokončeny. Vstup daných opatření v platnost se však předpokládá až
ke dni 1. ledna 2022.
Dne 27. února 2020 Komise zaevidovala oznámení ČTÚ týkající se českých trhů ukončení volání
v pevných a mobilních sítích12. Navrhovaná opatření se týkají velkoobchodních služeb ukončení
volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě (trh 1, případ
CZ/2020/2239) a velkoobchodních služeb ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních
sítích (trh 2, případ CZ/2020/2240). Na základě své analýzy trhu dospěl ČTÚ k závěru, že všichni
operátoři pevných a mobilních sítí mají na trzích ukončení volání významnou tržní sílu. Všem
operátorům proto uložil cenové a jiné povinnosti. Co se týká regulace cen, stanovil ČTÚ
v listopadu 2020 maximální sazbu za ukončení volání v pevných sítích ve výši 0,033 CZK/minutu
a maximální sazbu za ukončení volání v mobilních sítích započatých v Evropském hospodářském
prostoru (EHP) a ukončených v Česku ve výši 0,248 CZK/minutu.
Evropská komise v březnu 2020 sdělila ČTÚ své připomínky. Konstatovala, že regulovaná sazba
za ukončení volání v pevných sítích a sazba za ukončení volání v mobilních sítích nebyla od
předchozího oznámení v říjnu 2016 aktualizována. Komise poukázala na to, že vzhledem
k technologickým a ekonomickým změnám, k nimž mezitím na evropských trzích elektronických
komunikací došlo, je nepravděpodobné, že by navrhované sazby správně odrážely efektivní
náklady na služby ukončení volání. Poznamenala rovněž, že navrhovaná sazba za ukončení volání
v pevných sítích je šestá nejvyšší a navrhovaná sazba za ukončení volání v mobilních sítích je třetí
nejvyšší v EU. Komise vyzvala ČTÚ, aby s vynaložením přiměřeného úsilí prozkoumal všechny
možnosti aktualizace sazeb za ukončení volání.
Situace na trhu (včetně údajů o pokrytí) může být ovlivňována také činností jiných subjektů než
telekomunikačních podniků, jako např. neziskových organizací.
Pokud jde o tísňové komunikace, české orgány stále neposkytují přístup k tísňovým komunikacím
prostřednictvím SMS pro koncové uživatele roamingu, což je zvlášť důležité s ohledem na
požadavky na rovnocennost pro konečné uživatele se zdravotním postižením podle práva EU.
V době přípravy tohoto dokumentu hledala vláda technické řešení, které by takový přístup
zajistilo.
Ačkoliv výsledky Česka v pevném a bezdrátovém připojení zůstávají pod průměrem EU, strategické
směřování vlády je zaměřeno na uskutečnění ambiciózních investic do konektivity. Je důležité, aby
vláda zajistila, že regulační prostředí pro plánované pokroky v oblasti konektivity bude příznivé. Zvlášť
naléhavý je urychlený vstup opatření provádějících evropský kodex pro elektronické komunikace v
platnost.

Konektivita v českém plánu pro oživení a odolnost
Komponenta 1.3 plánu popisuje reformy a investice do konektivity s celkovým rozpočtem zhruba
227 milionů EUR. Investice do sítí VHCN se zaměří na odlehlé oblasti, kde tržní řešení nejsou
zisková. Do roku 2026 by gigabitové připojení mělo získat 23 000 nových jednotek. Plánovaná
opatření by měla zlepšit digitální technické mapy, sledování kvality připojení a přijetí právních
předpisů s cílem usnadnit zavádění širokopásmového připojení. Reformy a investice jsou

12

Odpovídá trhu 1 a trhu 2 z doporučení Komise 2014/710/EU ze dne 9. října 2014 o relevantních trzích
produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante podle
rámcové směrnice (doporučení o relevantních trzích z roku 2014) (Úř. věst. L 295, 11.10.2014, s. 79).
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v souladu s cíli EU v oblasti gigabitového připojení a se společným souborem opatření EU v oblasti
konektivity.
Komponenta 1.3 má rovněž za cíl rozvíjet ekosystém 5G pro technologii 5G v dopravních
koridorech včetně přeshraničních úseků. Předpokládá vybavení 350 železničních vagonů
opakovači signálu 5G a pasivními stěnami. Předpokládá se, že plán podpoří výzkum v oblasti
aplikací 5G, zejména v automobilovém průmyslu. Sítě 5G by měly být zaváděny i do odlehlých
oblastí.
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3 Integrace digitálních technologií
3 Integrace
digitálních
technologií
DESI 2021

Česko

EU

pořadí

skóre

skóre

15

39,1

37,6

3a1 Malé a střední podniky s alespoň základní úrovní
digitální intenzity

DESI 2019

Česko
DESI 2020

DESI 2021

EU
DESI 2021

–

–

59 %

60 %

2020

2020

36 %

% malých a středních podniků

–

38 %

38 %

% podniků

2017

2019

2019

2019

3b2 Sociální média

13 %

20 %

20 %

23 %

% podniků

2017

2019

2019

2019

3b3 Data velkého objemu

8%

8%

9%

14 %

3b1 Elektronické sdílení informací

% podniků

2018

2018

2020

2020

3b4 Cloud

16 %

16 %

20 %

26 %

% podniků

2018

2018

2020

2020

–

–

40 %

25 %

2020

2020

–

–

56 %

66 %

2021

2021

32 %

3b5 UI
% podniků

3b6 IKT pro udržitelnost životního prostředí
% podniků se střední/vysokou intenzitou ekologických opatření
prostřednictvím IKT

3b7 Elektronické faktury

14 %

14 %

12 %

% podniků

2018

2018

2020

2020

3c1 Malé a střední podniky prodávající on-line

23 %

28 %

29 %

17 %

% malých a středních podniků

2018

2019

2020

2020

3c2 Obrat z elektronického obchodování

18 %

21 %

18 %

12 %
2020

% obratu malých a středních podniků

2018

2019

2020

3c3 Přeshraniční on-line prodej

12 %

15 %

15 %

8%

% malých a středních podniků

2017

2019

2019

2019

V integraci digitální technologie do činností podniků se Česko řadí na 15. místo v EU. Digitální
transformace podniků postupuje pomalu. 59 % českých malých a středních podniků dosáhlo úrovně
alespoň základní digitální intenzity, což je mírně pod průměrem EU (60 %). Země i nadále patří mezi
evropské lídry v oblasti elektronického obchodování. 29 % malých a středních podniků prodává online a 15 % prodává přes hranice. Podíl elektronického obchodování na obratu malých a středních
podniků se snížil na 18 %, ale stále výrazně převyšuje průměr EU (12 %). Využití dat velkého objemu
(9 % podniků) a cloudových služeb (20 %) zůstává pod průměrem EU (14 %, resp. 26 %). Využití
elektronické fakturace (12 % podniků) je druhé nejnižší v EU. Naproti tomu má Česko nejvyšší podíl
podniků v EU, které využívají UI (40 %, průměr EU: 25 %). Podle údajů Mezinárodní federace robotiky
je Česko 15. největším trhem s průmyslovými roboty na světě13.
Česko má několik strategií, jimiž řídí digitální transformaci hospodářství a společnosti. Nejdůležitějšími
z nich jsou Digitální Česko14 (přijatá v roce 2018), inovační strategie Czech Republic: The Country for
13
14

https://ifr.org/ifr-press-releases/news/record-2.7-million-robots-work-in-factories-around-the-globe
https://www.digitalnicesko.cz/
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the Future15 (přijatá v roce 2019) a Národní strategie umělé inteligence16 (2019). Důležitou úlohu v
digitální transformaci podniků hrají centra pro digitální inovace. Nabízejí zdroje a kapacity malým a
středním podnikům na vývoj a testování výrobků před jejich výrobou ve velkém měřítku a uvedením
na trh, poskytují služby a poradenství týkající se využití dostupné digitální infrastruktury a podporují
regionální inovační ekosystémy. Česko má osm plně funkčních center pro digitální inovace a další čtyři
se připravují. Šest ze stávajících center bylo vybráno, aby se připojila k síti evropských center pro
digitální inovace.
Česko je aktivním členem většiny klíčových evropských digitálních iniciativ. Země přispívá k EuroHPC
prostřednictvím národního centra IT4Innovations v Ostravě, které zmodernizovalo své laboratoře,
nabízí nové programy pro malé a střední podniky a bude investovat téměř 15 milionů EUR do nového
superpočítače s výkonem 15,2 petaFLOPS. Česko je rovněž zapojeno do evropské infrastruktury
blockchainových služeb i do kvantové komunikační infrastruktury a české orgány podporují rozvoj
centra excelence v oblasti UI v Praze zaměřeného na bezpečnost pro společnost.
Podle studie17 vypracované institutem CERGE-EI18 a Svazem průmyslu vzrostl podíl českých podniků
s digitální strategií z 36,9 % v roce 2019 na 41,9 % v roce 2020. České podniky, které investují do
automatizace, robotiky a UI získávají hmatatelnou konkurenční výhodu v produktivitě a nabízejí služby
a výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Studie rovněž varuje před pomalým tempem zavádění digitálních
technologií malými a středními podniky ve srovnání s velkými podniky.
Barometr průmyslu19 potvrzuje, že pandemie výrazně zvýšila zájem podniků a organizací o digitální
technologie – 27 % podniků plánuje zvýšit investice oproti roku 2020. Z průzkumu provedeného
ministerstvem průmyslu a obchodu20 vyplývá, že prioritními oblastmi investic u malých a středních
podniků jsou v příštím roce data a kybernetická bezpečnost a v dlouhodobějším výhledu pak
automatizace. Podle tohoto průzkumu hlavními překážkami, jež brání tomu, aby digitální transformaci
podstoupilo více podniků, a zejména malých středních podniků, jsou nedostatek informací týkajících
se financování, nedostatečné odborné znalosti a neochota řídících pracovníků. Vláda připravuje další
podporu zaměřenou na překonání těchto překážek.
Startup Report 2019–202021 (Zpráva o začínajících podnicích 2019–2020) uvádí, že 54 % českých
začínajících podniků se zaměřuje na řešení B2B (mezi podniky navzájem). Nejpopulárnějšími oblastmi
jsou elektronické obchodování (22 % začínajících podniků), internetové služby (19 %) a data velkého
objemu a jejich analýza (15 %). 30 % nabízí výrobky a služby také v jiné zemi. Vláda podporuje začínající
podniky prostřednictvím sítě 15 inovačních center a inkubátorů podporovaných agenturou
CzechInvest. Hlavním problémem pro mladé inovativní podniky je však značná byrokracie. V roce 2021
se Česko připojilo k dalším 23 členským státům EU a podepsalo deklaraci o standardu EU pro
startupové národy22, jejímž cílem je zavádět osvědčené postupy na podporu scény začínajících
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https://www.countryforfuture.com/
https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/umela-inteligence/NAIS_kveten_2019.pdf
17
https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/14125-firmy-ktere-zavedly-technologie-prumysl-4-0-jsouproduktivnejsi
18
Centrum pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělávání – Ekonomický institut se sídlem v Praze.
19
https://www.ncp40.cz/files/barometr-ceskeho-prumyslu.pdf
20
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/male-a-stredni-podnikani/studie-a-strategickedokumenty/2021/3/Strategie-podpory-MSP-v-CR-pro-obdobi-2021-2027.pdf – strana 56, diagram 11.
21
https://www.startupreport.cz/
22
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/24-eu-member-states-commit-digital-day-take-actionsupport-growth-eu-startups
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podniků. Pokračuje růst českého odvětví videoher se 118 aktivními studii a celkovým obratem prodeje
5,32 miliard CZK (téměř 210 milionů EUR) za rok 2020, což je o 17 % více než v roce 201923.
České podniky reagovaly na pandemii tím, že ji pojaly jako příležitost ke zrychlení své digitální
transformace. Vláda poskytla potřebnou infrastrukturu, jako jsou centra pro digitální inovace, nebo
nabídla přímou podporu, také díky fondům EU, např. operační program Podnikání a inovace24. Hlavní
problémy však přetrvávají: podniky nemají přístup k dostatečně kvalifikovaným pracovníkům a
digitálním odborníkům, potřebují poradenství, jak přejít k digitalizaci, a právní rámec dosud nebyl
upraven tak, aby snižoval administrativní zátěž a podporoval inovace. Odstranění těchto bariér by
digitální transformaci české ekonomiky a společnosti podpořilo.

Integrace digitálních technologií v plánu pro oživení a odolnost Česka
Komponenty 1.4 a 1.5 obsahují většinu opatření zaměřených na podporu digitalizace podniků a další
integraci digitálních technologií do ekonomiky a společnosti. Opatření se vzájemně doplňují a je
pravděpodobné, že vyvolají dlouhodobou strukturální změnu. Prostředky vyčleněné na digitalizaci
činí téměř 53 milionů EUR na investice do výzkumu a vývoje v souvislosti s digitálními technologiemi,
403 milionů EUR na digitalizaci podniků a 170 milionů EUR na investice do digitálních kapacit a
zavádění pokročilých technologií.
1. Digitální infrastruktura a řízení. Plán předpokládá investice do kvantové komunikační
infrastruktury, nového centra excelence v oblasti UI a evropské infrastruktury
blockchainových služeb. Vlastníci a řídící pracovníci malých a středních podniků by měli získat
přístup k odborné přípravě týkající se digitální transformace, nové středisko pro sledování
digitálních médií má pomoci čelit dezinformacím a Česko plánuje vytvoří institut pro analýzu
a sledování digitalizace ekonomiky. Plán rovněž zahrnuje opatření ke zlepšení certifikace
nových digitálních technologií a ke zvýšení kybernetické bezpečnosti (komponenta 1.2),
zejména kritické infrastruktury, jako zdravotnictví.
2. Podpora inovativních podniků a scény začínajících podniků. Plán pro oživení a odolnost by
měl podpořit podnikání a stimulovat digitální inovace. Má za cíl směrovat fondy společného
investování na podporu podniků zakládaných ve spolupráci s univerzitami a do investic
v přípravné fázi. Předpokládá se, že dá vzniknout regulačním pískovištím a pomůže českým
začínajícím podnikům rozšířit jejich činnost za hranice. Program Rise-Up má podporovat
technologické podniky při vývoji lékařských i nelékařských řešení na období po pandemii
COVID-19. Plán by měl rovněž podporovat výzkum a inovace v leteckém průmyslu
s potenciálním přeléváním do jiných odvětví. Měl by také přispět ke kreativní ekonomice, a
sice digitalizací kulturních institucí a pomocí systému digitálních poukazů.
3. Centra pro digitální inovace a malé a střední podniky. Česko plánuje využívat plán pro oživení
a odolnost k doplňkovému financování center pro digitální inovace z programu Digitální
Evropa. Centra by měla poskytovat podporu a infrastrukturu podnikům a umožnit jim tak
testovat nové technologie a lépe řídit digitální transformaci. Česko chce také zřídit evropské
testovací a experimentální zařízení. Podle plánu má země podpořit digitální transformaci 377
podniků, většinou malých a středních.

23

https://www.lupa.cz/aktuality/ceske-hry-loni-utrzily-5-3-miliardy-pomohl-covid-cesi-vydali-58-titulu-182-sejich-chysta
24
https://dotaceeu.cz/cs/fondy-eu/kohezni-politika-eu/operacni-programy/op-podnikani-a-inovace-prokonkurenceschopnost
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4 Digitální veřejné služby
4 Digitální veřejné
služby
DESI 2021
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skóre
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58,6

68,1

4a1 Uživatelé elektronické veřejné správy
% uživatelů internetu

4a2 Předvyplněné formuláře

DESI 2019
61 %

Česko
DESI 2020
61 %

DESI 2021
64 %

EU
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64 %
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–

–

45

63
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Hodnocení na stupnici 0–100

4a3 Digitální veřejné služby pro občany

–

–

Hodnocení na stupnici 0–100

4a4 Digitální veřejné služby pro podniky

–

–
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4a5 Otevřená data
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–

–
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2020

2020

72 %

78 %

2020

2020

V oblasti digitálních veřejných služeb Česko zaujímá v EU 20. místo. V porovnání s rokem 2020 si tak
země v pořadí zemí EU polepšila o dvě místa. Podíl uživatelů elektronické veřejné správy mezi uživateli
internetu dosáhl 64 % a odpovídá nyní průměru EU. Jiné ukazatele však průměru EU nadále
nedosahují. Zejména skóre v ukazateli předvyplněných formulářů zaostává za průměrem EU o 18
bodů.
V souladu s vnitrostátní strategií pro digitalizaci Digitální Česko25 vláda přijímá nové právní předpisy,
které nabízejí kvalitnější a bezpečnější digitální veřejné služby. Podle nové národní strategie
kybernetické bezpečnosti (2020)26 mají vzniknout další, pokročilejší státní kapacity a mechanismy
poskytování služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti, zejména pro veřejnou správu a kritickou
infrastrukturu. Na základě zákona o digitalizaci zdravotnictví27 by měly vzniknout tři hlavní datové
registry a bezpečné aplikace, které umožní přístup k údajům o zdravotním stavu a práci s nimi.
Důležitým milníkem na cestě k dosažení uživatelsky vstřícnějšího přístupu k digitálním veřejným
službám bylo spuštění bankovní identity jako mechanismu autentizace. Více než pět milionů Čechů,
kteří používají internetové nebo mobilní bankovnictví, bude mít přístup ke službám elektronické
veřejné správy pomocí přihlášení ke svému bankovnímu účtu.
Od roku 2020 byla přibližně polovina ze všech 7 000 veřejných informačních systémů spojena
s propojeným datovým fondem, který umožňuje výměnu dat mezi veřejnými orgány a zavádí zásadu
„pouze jednou“. K zajištění souladu se zákonem zavádějícím právo na digitální služby28 vláda
vypracovala katalog služeb elektronické veřejné správy. Stávající portály elektronické veřejné správy,

25

https://www.digitalnicesko.cz/
https://nukib.cz/download/publikace/strategie_akcni_plany/narodni_strategie_kb_2020-2025_%20cr.pdf
27
Zákon byl vládou schválen a projednán v parlamentu v červnu 2021.
28
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-12
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jako je centrální portál veřejné správy29 s transakčním Portálem občana30, daňový portál31, portál
služeb sociálního zabezpečení32 a portály krajů a obcí33, jsou neustále vylepšovány. Počet
registrovaných uživatelů Portálu občana v březnu 2021 vzrostl na 114 900 (zvýšení oproti 45 500
v lednu 2020) s 542 000 přístupy k digitálním službám pomocí elektronické identity.
Nevládní iniciativa Rekonstrukce státu 34 nicméně poukazuje na to, že opatření jako katalog služeb
nebo Portál občana jsou i nadále neúplná. Organizace rovněž zdůrazňuje, že zadávání veřejných
zakázek na informační technologie dosud neprošlo reformou, odbor Hlavního architekta
eGovernmentu35 dosud nemá jasně vymezené kompetence a veřejné instituce postrádají potřebné
odborné znalosti pro řízení velkých výběrových řízení v oblasti informačních technologií. V důsledku
toho státní IT systémy často končí ve stavu proprietárního uzamčení, bývají drahé a ne vždy dosahují
nejvyšší úrovně kvality.
Zpráva e-Government Benchmark 202036 (srovnání v oblasti elektronické veřejné správy) umisťuje
Česko do kategorie „nevyužívané elektronické veřejné správy“, což naznačuje, že státní správa nabízí
řadu digitálních veřejných služeb, avšak využívá je jen malý počet jednotlivců a podniků. Zpráva rovněž
zdůrazňuje významný rozdíl v kvalitě digitálních veřejných služeb poskytovaných na celostátní a
regionální úrovni. Problémem je konzistentnost informací o digitálních veřejných službách
poskytovaných orgány. V roce 2019, kdy vláda tvrdila, že na Portálu občana nabízí 100 služeb,
monitoring prováděný Národním kontrolním úřadem37 zjistil, že ve skutečnosti je dostupných pouze
29 veřejných služeb, které by mohli občané využívat, a že zájem o jejich využití je omezený.
Během pandemie vláda ve spolupráci s několika poslanci parlamentu spustila centrální uživatelsky
vstřícný portál38, který vysvětloval omezení a opatření srozumitelným způsobem, na základě
skutečných životních situací. Portál veřejně přístupných dat39 zřízený ministerstvem zdravotnictví za
účelem informování veřejnosti o pandemii, očkování, kapacitě nemocnic a testování pomáhal
zdravotnickým pracovníkům a novinářům sledovat šíření onemocnění a pokrok v očkování. Mobilní
aplikace e-Rouška přispěla k trasování nákazy a zaregistrovalo se na ní 1,6 milionu lidí. Po určitých
technických problémech v době spuštění se osvědčil také portál pro registraci na očkování40. Odborníci
a organizace však kritizovali vládu za to, že zavádění těchto on-line nástrojů bylo pomalé.
Digitální veřejné služby v Česku se zlepšují a lidé a podniky mají pro přístup k nim a jejich využívání k
dispozici nové kanály. V letech 2020–2021 vláda zavedla několik užitečných on-line nástrojů, jež mají
napomoci zvládání pandemie. Lidé a podniky však tyto digitální veřejné služby začínají využívat jen
pomalu a jejich kvalita je často různá. Vláda si je nízkého využívání a hlavních problémů vědoma.
Zaměřením na zlepšování současných portálů, zjednodušením uživatelského prostředí, zachováním
jednotné struktury, zvýšením sdílení údajů a interoperability, zefektivněním zadávání veřejných
zakázek v oblasti informačních technologií a realizací moderních architektonických návrhů, jež umožní
uplatňovat zásadu „pouze jednou“, Česko využívání a popularitu svých řešení v oblasti elektronické
veřejné správy zlepší.
29

https://portal.gov.cz/
https://obcan.portal.gov.cz/
31
https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home
32
https://eportal.cssz.cz/
33
https://mesta.obce.cz/
34
https://www.rekonstrukcestatu.cz/download/3nQoIg/nedigitalni_cesko.pdf
35
https://archi.gov.cz/
36
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2020-egovernment-works-people
37
https://nku.cz/assets/kon-zavery/k19014.pdf
38
http://covid.gov.cz
39
https://koronavirus.mzcr.cz/
40
https://registrace.mzcr.cz/
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Hlavní bod: Bankovní identita – jednodušší přístup k digitálním veřejným službám
Česko se po léta potýkalo s problémem nízkého využívání digitálních veřejných služeb. Zároveň byl v
zemi jeden z nejvyšších podílů obyvatel používajících internetové nebo mobilní bankovnictví v EU.
Banky a jejich přístup orientovaný na klienta získaly u veřejnosti vysokou míru důvěry. Vláda spolu
s Českou bankovní asociací vypracovaly řešení spočívající v tom, že k přihlášení do systémů a na
portály elektronické veřejné správy mohou lidé použít svou bankovní identitu41. Cílem bylo zvýšit
důvěru k digitálním veřejným službám a více je přiblížit lidem. Tento přístup se inspiroval severskými
zeměmi, např. Švédskem a Estonskem.
Na počátku roku 2020 přijalo Česko právní předpis povolující používání bankovní identity a v prvním
čtvrtletí roku 2021 se připojila většina hlavních bank. V červnu 2021 bylo v systému zaregistrováno již
3,5 milionu uživatelů (třetina obyvatel). Bankovní identita poskytuje jednoduchý způsob přístupu ke
službám elektronické veřejné správy, jako je Portál občana nebo daňové přiznání. Umožňuje též
uživatelům elektronicky podepisovat dokumenty nebo odesílat předvyplněné formuláře. Podniky
mohou systém využívat ke komunikaci s veřejnou správou. V budoucnu by bankovní identita mohla
být používána také pro přístup k systémům veřejných služeb (elektřina, plyn a telekomunikace) a
k jiným poskytovatelům služeb, jako jsou internetové obchody. Použití bankovní identity je bezplatné,
bezpečné a uživatelsky vstřícné. Česká právnická komunita ocenila právní předpis o zavedení bankovní
identity jako nejlepší a nejinspirativnější zákon roku 2020.

Digitální veřejné služby v plánu pro oživení a odolnost Česka
Česko plánuje z Nástroje pro oživení a odolnost investovat do digitálních veřejných služeb nejméně
334 milionů EUR. Hlavní opatření jsou popsána v komponentách 1.1, 1.2 a 1.6 plánu.
Plán předpokládá vybudování robustní backendové infrastruktury k propojení více IT systémů veřejné
správy. Modernizované hlavní registry usnadní výměnu dat mezi institucemi a posílí zásadu „pouze
jednou“. Česko se zaměří na řešení v oblasti elektronického zdravotnictví s lepším sdílením dat mezi
poskytovateli zdravotní péče a větší kybernetickou bezpečností. Plán také počítá s podporou
digitalizace železniční infrastruktury a pořízením odpovídajících nových technologií.
Dále vytyčuje opatření zaměřená na modernizaci stávajících nebo vytvoření nových frontendových
portálů (pro jednotlivce, justici, zdravotnictví a pro podnikatele), díky kterým se digitální veřejné
služby stanou uživatelsky vstřícnější a interoperabilnější. Lze očekávat, že rozhraní s jediným
přihlášením a více předvyplněných formulářů počet uživatelů elektronické veřejné správy zvýší. Zvýšit
by se měl i počet digitálních veřejných služeb pro jednotlivce a podniky. Česko má v plánu zřídit
specializovaná kompetenční centra, která budou ohledně digitalizace veřejného sektoru poskytovat
poradenství. Plán rovněž obsahuje opatření, jež mají napomoci zveřejňování a širšímu využívání
otevřených dat. Předpokládá se, že povede k výraznému nárůstu objemu veřejně dostupných
datových souborů (z 23 na 100 do roku 2024).
Česko má v úmyslu využít Nástroj pro oživení a odolnost k digitalizaci vydávání stavebních povolení,
což přispěje k celkové reformě a zkrácení celého procesu, který byl až dosud pro jednotlivce i pro
organizace překážkou.

41

https://bankovni-identita.cz/
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