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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. Index DESI řadí členské státy podle úrovně jejich digitalizace a analyzuje jejich relativní pokrok za
posledních pět let s ohledem na jejich výchozí situaci.
Komise index DESI upravila tak, aby byl v souladu se čtyřmi základními body uvedenými v jejím návrhu
rozhodnutí o politickém programu „Cesta k digitální dekádě“, který v současnosti projednává Evropský
parlament a Rada. Návrh stanoví cíle na úrovni EU, které mají být splněny do roku 2030 a zajistit, aby
komplexní a udržitelná digitální transformace proběhla ve všech odvětvích hospodářství. Cíle
stanovené v rámci digitální dekády měří DESI za rok 2022 pomocí jedenácti ukazatelů. V budoucnu
bude index DESI sladěn s digitální dekádou ještě úžeji tak, aby byly ve zprávách prodiskutovány všechny
cíle.
K dnešnímu dni je míra digitalizace v EU nerovnoměrná, existují však známky konvergence. Tradiční
tahouni digitalizace sice zůstávají stejní, ale značná skupina členských států se nyní pohybuje kolem
průměrných hodnot EU. Důležité je, že většina členských států, které měly před pěti lety nižší úroveň
digitalizace, postupuje nyní rychlejším tempem než zbývající země, což je známkou celkové
konvergence v digitální oblasti v EU.
Dosažení cílů digitální dekády závisí na společném úsilí všech. Každý členský stát přispěje k dosažení
tohoto ambiciózního cíle z jiného výchozího bodu, který určují zdroje, komparativní výhody a další
relevantní faktory, jako je počet obyvatel, rozsah hospodářství a oblasti specializace. Členské státy s
velkými ekonomikami nebo početným obyvatelstvem tak například budou muset dosáhnout dobrých
výsledků, aby Evropa jako celek byla schopna do roku 2030 splnit stanovené cíle. Tahouni v digitální
oblasti se budou muset zlepšovat tak, aby dosáhli předních pozic v celosvětovém měřítku, přičemž úsilí
všech členských států v oblasti digitalizace se bude řídit jejich ekonomickými a společenskými
potřebami.
Skóre DESI a pořadí z předchozích let se pro všechny členské státy přepočítávají tak, aby odrážely změny
v podkladových údajích. Další informace naleznete na webových stránkách DESI .
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Podle výsledků indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) za rok 2022 se Česko mezi 27 členskými
státy EU řadí na 19. místo, a oproti roku 2021 si tedy o jedno místo pohoršilo. Nejsilnější výsledky země
vykazuje v oblasti lidského kapitálu. Česko dosáhlo od roku 2017 poměrně výrazného pokroku, pokud
jde o celkové skóre DESI, které se zvýšilo nad očekávání podle křivky konvergence1. To znamená, že se
skóre Česka zvýšilo mírně rychlejším tempem než skóre celé EU. Ve srovnání s rokem 2021 se pořadí
Česka zlepšilo v oblasti digitálních veřejných služeb a v konektivitě, avšak zhoršilo se v integraci
digitálních technologií.
Nová vláda se ujala úřadu v prosinci 2021 a digitální transformaci představila jako důležitý úkol
čtyřletého pracovního programu. Poprvé od roku 2007 je za digitalizaci – zejména v oblasti veřejných
služeb – přímo odpovědný člen vlády: místopředseda vlády Ivan Bartoš.
Vláda pokračuje v provádění strategie Digitální Česko přijaté v roce 2018 a aktualizované v roce 2020.
Další aktualizaci nový kabinet plánuje v roce 2022. Strategie se stala významným zdrojem projektů pro
digitální části českého plánu pro oživení a odolnost (Národní plán obnovy). Ten se má také stát
nejdůležitějším zdrojem financování. Doplňkové zdroje financování zajistí evropské strukturální a
investiční fondy, výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci RIS3, program Digitální
Evropa a Státní rozpočet.
Česko svá opatření koordinuje s hlavními strategiemi EU v oblasti technologií, zejména s digitální
dekádou a jejími cíli. Česko se může k dosažení těchto cílů přiblížit tím, že zvýší podíl společností, které
používají pokročilé digitální technologie, zajistí odbornou přípravu více specialistů na informační a
komunikační technologie, jakož i přeshraniční interoperabilitu digitálních veřejných služeb včetně
elektronického zdravotnictví. V roce 2022 bude Česko předsedat Radě EU a stanovený program bude
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Podrobnosti viz oddíl 1.3 horizontální kapitoly indexu DESI z roku 2022.
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zahrnovat legislativní návrhy a iniciativy týkající se digitální ekonomiky a společnosti, zejména s
důrazem na kybernetickou bezpečnost.
Česko se stále potýká s nedostatkem odborníků na informační a komunikační technologie na místním
trhu práce. Tato významná překážka brzdí tempo digitální transformace v celé ekonomice – od
podniků a výzkumných institucí až po veřejnou správu a školy. Díky dříve přijatým legislativním
opatřením se v Česku začíná zlepšovat konektivita. Výrazně se zvýšil podíl domácností pokrytých
pevnými sítěmi s velmi vysokou kapacitou. Páteří integrace digitálních technologií do hospodářství se
stávají centra pro digitální inovace (digitální inovační huby). Nová vláda bude dále stimulovat
digitalizaci veřejných služeb lepší koordinací mezi veřejnými institucemi a nabídne nové smysluplné a
uživatelsky vstřícné služby, jako jsou virtuální průkazy totožnosti v mobilních aplikacích.

V souvislosti s digitálními technologiemi Česko přijalo několik cílených opatření v reakci na ruskou
invazi na Ukrajinu. Krátce po zahájení invaze zablokoval český správce domény (CZ.NIC) ve spolupráci
s veřejnými orgány několik dezinformačních internetových stránek s vazbami na Rusko. Národní úřad
pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) pravidelně informuje veřejnost o možných
kybernetických hrozbách souvisejících s válkou a rovněž zvyšuje úsilí o lepší povědomí o kybernetické
bezpečnosti mezi obyvatelstvem. Ministerstvo vnitra spolupracovalo s dalšími veřejnými institucemi a
spustilo internetovou stránku nasiukrajinci.cz, kde ukrajinští uprchlíci najdou informace o správních
postupech a pomoc při hledání zaměstnání, jakož i informace o školách pro děti nebo otázkách
zdravotní péče. Internetové stránky rovněž nabízejí funkcionality pro občany České republiky, kteří
chtějí uprchlíkům nabídnout pomoc a podporu. Několik velkých nevládních organizací, které
spolupracují s migranty, spojilo síly a urychleně vytvořilo virtuální tržiště pomahejukrajine.cz, kde
mohou lidé najít i nabídnout pomoc. Za šest týdnů shromáždila tato „bottom-up“ iniciativa 35 000
nabídek pomoci od ubytování a dopravy až po psychoterapii nebo dobrovolnickou činnost.

Digitální oblast v českém plánu pro oživení a odolnost (Národní plán obnovy)
V českém plánu obnovy je na digitální priority vyčleněno 22 % jeho prostředků, tj. 1,56 miliardy
EUR2. Hlavní investice se zaměřují na digitalizaci veřejných služeb (elektronická veřejná správa,
elektronické zdravotnictví), zlepšení konektivity, posílení digitálních dovedností a podporu
digitální transformace podniků.
2

Každý plán na podporu oživení a odolnosti musí vyčlenit alespoň 20 % svých celkových prostředků na digitální
cíle. Plány pro oživení a odolnost proto musely upřesnit a odůvodnit, do jaké míry každé opatření přispěje plně
(100 %) či částečně (40 %) k digitálním cílům, nebo na ně nemá žádný dopad (0 %), a to s použitím přílohy VII
nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. Kombinace koeficientů s odhady nákladů každého opatření
umožňuje posoudit, do jaké míry plán přispívá k digitálním cílům a zda splňuje 20% cíl.
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Pokud jde o oblast lidského kapitálu, bude česká vláda v roce 2022 pokračovat v provádění
reformovaných školních osnov: ty rozšiřují vzdělávání v oblasti informatiky i její využití v ostatních
předmětech. Digitální dovednosti rovněž zařazuje mezi klíčové kompetence a dodává školám
nové digitální vybavení. Očekává se, že Ministerstvo školství podpoří univerzity při jejich
přechodu na nové formy učení, zejména se zaměřením na odvětví digitálních technologií, jako je
kybernetická bezpečnost, umělá inteligence nebo Průmysl 4.0. Očekává se, že Rada hospodářské
a sociální dohody ČR (Tripartita) zřídí stálý výbor pro rekvalifikaci a prohlubování dovedností.
Pro rok 2022 Národní plán obnovy neobsahuje žádné milníky nebo cíle v oblasti konektivity.
V zájmu podpory integrace digitálních technologií se očekává, že vláda spustí platformu pro
digitalizaci hospodářství a vybuduje evropské centrum excelence pro umělou inteligenci za
účelem bezpečnosti a ochrany občanů. Středoevropská observatoř pro sledování digitálních
médií (CEDMO) již funguje. Očekává se, že Ministerstvo průmyslu a obchodu dokončí referenční
aplikace 5G pro města a průmyslové oblasti. Národní plán obnovy rovněž předpokládá plné
fungování alespoň jednoho zkušebního prostředí využívajícího technologie digitálních dvojčat
(Digital twins) a zařízení pro digitální transformaci v oblasti leteckého průmyslu.
V oblasti digitálních veřejných služeb se očekává, že Ministerstvo zdravotnictví stanoví normy
interoperability pro elektronické systémy zdravotní péče. Jako součást jednotné digitální brány
by měly začít fungovat služby podporované v rámci Národního plánu obnovy a vláda by měla
zavést národní katalog veřejně přístupných dat. Očekává se, že kontaktní místa CzechPoint budou
nabízet nové služby a měly by dále usnadňovat komunikaci s veřejnou správou. Ministerstvo
vnitra by mělo zmodernizovat bezpečnostní informační systémy a systémy řízení událostí policie
a zpřístupnit je i jiným aplikacím. Očekává se, že vláda otevře kompetenční centra, která podpoří
elektronickou veřejnou správu, kybernetickou bezpečnost a elektronické zdravotnictví.
Ministerstvo spravedlnosti předpokládá zvýšení počtu konferenčních místností vybavených
novými audiovizuálními technologiemi.

