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E-GOVERNMENT – TRAGÉDIE V PRAXI

• Kvantita řešení: Snaha maximalizovat počet řešení, plynoucí z požadavku 
vlivných zájmových skupin tunelovat veřejné rozpočty.

• Uzavřenost řešení: Snaha řešení uzavřít třetím stranám a maximalizovat tak 
zdroj příjmu pro jednoho dodavatele, vč. servisu či majetkových práv. 

• Existující klíče: Snaha vyvinout další a další platformy, které nereflektují 
vybavenost společnosti denně užívanými aktivy se schopností identifikace. 

• Informační asymetrie: Státní správa se snaží technologicky podchytit všechny 
systémové aspekty, ačkoliv k tomu nemá patřičnou kapacitu 

(zakázky RED FIDIC obj. vs. YELLOW FIDIC zhot.).

• Nekoncepčnost: Snaha kompletně převrátit analogový svět formulářů do 
digitální podoby, nikoliv vytvořit nové (digitální) prostředí novým myšlením. 



STŘÍPKY ČESKÉ REALITY

• Opencard: více než 1 miliarda Kč

• Lítačka: cca 800 milionů Kč (10 let)

• IZIP: více než 2 miliardy Kč

• CRAB: více než 1,6 miliardy Kč

• MŽP: přes 125 nekomunikujících databází na stovky milionů Kč

• Vysoké školy: 14 miliard Kč na modernizaci a digitalizaci (vyčerpána ½)

• Obce: Strategie na zlepšení komunikace a sdílení dat za 600 milionů Kč



NEJDE TO LÉPE?



JDE TO I LÉPE?



E-GOVERNMENT – ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

• SYSTÉMOVOST: Vytvořte jeden páteřní systém, kterým obsloužíte všechny 
oblasti – komunikaci s úřady, daně, zdravotnictví, školství…

• BEZPEČNOST: Na všechny subjekty klaďte největší bezpečností nároky. Data 
přenášejte zásadně kryptovaně s autentifikací digitálním ID.

• TECHNOLOGIE: Pro zaručení bezpečnosti využívejte nejmodernější a 
nejnovější nástroje, které jsou aktuálně dostupné (př. blockchain).

• OTEVŘENOST: Stavte systém tak, ať je po splnění podmínek otevřený pro 
všechny, kdo o něj projeví zájem. Jen tak zajistíte skutečnou užitečnost.

• KONCEPČNOST: V každém okamžiku vývoje mějte zdrojový kód připravený k 
tomu, aby na něm mohli pracovat třetí strany. Nestaňte se rukojmím IT firem.

• JEDNODUCHOST: Když chcete propojit dvě atraktivní místa, postavte dálnici. 
Lidé po ní budou jezdit sami, protože si spočítají, že je to pro ně výhodné.



DIGITÁLNÍ DÁLNICE 
V PĚTI BODECH 

1. X-Road je digitální páteř celé estonské 
státní správy – digitální dálnice.

2. „Dálniční známku“ a „řidičák“ 
představuje digitální identita (ID). 

3. „Nájezdy“ na dálnici může postavit 
kdokoliv, kdo dodrží základní 
parametry systému. 

4. Všechna data na X-Road jsou digitálně 
podepsána a kryptována, příchozí 
data jsou ověřena a logována. 

5. Transparentnost a otevřenost 
systému jej neustále zvětšuje  
zdokonaluje, tím přináší obyvatelům 
další možnosti využití. 





PRAKTICKÉ DOPADY

• Elektronická státní správa:
• 97,9 % osob využívá elektronickou identitu ID-card, která slaví 15 let (!!!) 
• Občané využili zhruba 400 milionů digitálních podpisů  (1,3 milionu obyvatel)
• Digitalizace ročně uspoří 2 % HDP a přes 800 hodin času každému člověku

Stát nemá právo žádat po občanech informace, které již jednou státní správě poskytli 

• Daně:
• 96,3 % lidí vyplňuje daňové přiznání elektronicky
• Průměrná doba daňového přiznání je 3 minuty, rekord pod 1 minutu
• Stát předvyplňuje daňová přiznání občanům, do roku 2020 plně automatizováno

• Byznys:
• Živnostenské oprávnění získáte za 1 minutu
• Kompletní založení firmy včetně zápisu zabere méně než 3 hodiny
• Díky elektronizaci se v ekonomice uspoří zhruba 800 let papírování ročně



PRAKTICKÉ DOPADY

• X-Road:
• 1789 služeb státní správy je dostupných online
• 52.000 institucí se připojilo na X-Road a rozšířilo možnost využívat ID-card
• Ročně se na X-Road uskuteční zhruba 500 milionů transakcí 

• E-Residency:
• Možnost využívat e-Estonia přilákala zhruba 30 tisíc e-rezidentů
• Celkem mají elektronickou občanku Estonska lidé ze 148 zemí
• E-rezidenti v Estonsku založili přes 3000 firem platících daně   

• Zdravotnictví: 
• 95 % všech záznamů ve zdravotnictví je digitalizováno
• 98 % léků je předepisováno elektronicky (online)
• Veškerá data dostupná skrze autentifikaci ID-kartou online



PRAKTICKÉ DOPADY

• Školství: 
• Estonský vzdělávací systém je nejlepší v Evropě

• Děti kombinují základy programování a matematiky s ostatními předměty

• Přes 85 % škol používá elektronický vzdělávací systém

• Do roku 2020 budou veškeré vzdělávací materiály elektronicky

• Co nejde elektronicky? (zatím…)
• Prodej domu 

• Sňatek

• Rozvod



JAK DOSTAT E-ESTONIA DO ČR?
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JAK DOSTAT E-ESTONIA DO ČR?

1. Leťte do Estonska.

2. Požádejte vládu o poskytnutí X-Road pro účely digitalizace státní správy 
v České republice.

3. Estonsko Vám celý systém e-Estonia okamžitě poskytne (copy-paste)

4. Estonští odborníci nabídnou veškerou součinnost při implementaci 
systému v našich podmínkách.

5. Prohlédněte si Tallinn, dejte si večeři, vyspěte se a leťte domů. Hotovo.
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Estonsko již exportovalo systém do pěti zemí jako Finsko, Azerbajdžán, Kyrgystán, 
Namibie a Faerské Ostrovy.



Cesta k efektivnímu e-státu je kratší, 
než si myslíme. 
Je v naší hlavě.* 
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* Letenka Praha-Tallinn-Praha stojí cca 5.000 Kč a trvá cca 6 hodin s přestupem v Rize či Helsinkách. 



Děkuji za pozornost.


