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Česká ekonomika má příležitost zařadit se 
mezi světově nejvyspělejší, podaří-li se její 
digitální transformace. K  dosažení tohoto 
cíle je třeba propojit soukromý sektor, stát 
a akademickou sféru.
Dnes již nestačí investovat peníze pouze 
do školství, aby bylo dosaženo zvýšení so-
ciálního kapitálu. Lidské zdroje musíme 
produkovat rovněž spoluprací s  firmami 
na úrovni plošného a dlouhodobého vzdě-
lávání. Toho dosáhneme nabízením inves-
tičních pobídek tam, kde firmy investují 
do svých zaměstnanců a  otevřením trhů 
pro odborníky ze zahraničí, kteří pomohou 
inovovat domácí firmy. Také je klíčové pro-
pojit komerční svět a odborníky z praxe se 
vzdělávacím systémem, protože konkrétní 
příklady úspěšných inovací mohou být pro 
naše studenty velmi inspirativní. 
Zpříjemnění prostředí pro inovace je mož-
né dosáhnout i zjednodušením procesu za-
ložení firem a  jejich podporou v počáteční 
fázi.  Nedávný vývoj v  zahraničí pak posky-
tuje mnohé příležitosti. S novou americkou 
administrativou došlo ke znovu posílení 
transatlantické vazby a uprchlíci z Ukrajiny 

jsou často velmi kvalifikovanými pracovníky.
Česko nemá důvod k přehnané sebekritice 
na poli digitální ekonomiky. O  tom, která 
země se stane úspěšnou, rozhodují primár-
ně investoři a nikoliv politici, stát nicméně 
musí podporovat podmínky, ve kterých 
bude mít soukromý sektor zájem podnikat. 
Obzvláště vysokoškolské prostředí je v Čes-
ké republice velice rigidní a nepříliš inova-
tivní.
Můžeme stavět na dlouhodobě poměrně 
vysokém lidském kapitálu, přesto je ale 
nutné zajistit digitálním inovacím více vy-
hovující legislativní a  regulatorní podporu, 
zlepšit přístup k  bankovnímu financování 
a  soukromému kapitálu obecně, reformo-
vat vzdělávací systém do mnohem pružněj-
ší podoby, podporovat investice do vědy 
a  technologií, prosazovat digitální politiku 
na úrovni Evropské unie a  spolupracovat 
s nejvyspělejšími zeměmi nejen na celoev-
ropské úrovni.
V  oblasti digitálních technologií a  inovací 
často platí model „vítěz bere vše” a  nej-
důležitější je v  tomto ohledu získat kom-
parativní výhodu. To je právě důvod, proč 
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se Evropě dlouhodobě nedaří produkovat 
vysoce úspěšné technologické firmy, mi-
nimálně v  porovnání se Spojenými státy. 
Evropská unie má pro zvýšení své konku-
renceschopnosti dlouhodobě vytyčenou 
strategii, u  které však chvíli potrvá, než 
bude možné vidět výsledky. Musíme navíc 
předpokládat, že v oblasti digitálních tech-
nologií bude nadále zesilovat globalizace 
a  světová konkurence se tak ještě zvýší. 
Česko se musí spoléhat na svůj lidský kapi-
tál, protože mu chybí jiné zdroje, například 
nerostné bohatství. O to více potřebujeme 
zkvalitňovat vzdělávání na terciární úrovni. 
České vysoké školy mimo jiné nejsou do-
statečně vystaveny zahraniční konkurenci 
a tlaku na výsledky od soukromého sekto-
ru. Podporou konektivity univerzit a firem 
je možné dosáhnout mnohého, jak vidíme 
v  zahraničí, kde soukromé subjekty běž-
ně nabízejí vzdělávacím institucím granty 
a pracují s jejich studenty. V Česku tuto for-
mu spolupráce bohužel zatím vidíme jen 
vzácně.

ŘEČNÍCI
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Digitalizace veřejné správy patří dlouho-
době mezi nejvyšší vládní priority. Rok 
2022 je rokem eGovernmentu a  dalších 
významných změn. Jaká má být spolupráce 
mezi vládním a soukromým sektorem, aby 
eGovernment vznikl a sloužil ku prospěchu 
společnosti?
Jeden z  příkladů spolupráce soukromého 
a  veřejného sektoru je projekt bankovní 
identity, který klientům umožnil ovládat 
internetové bankovnictví na dálku. Stát se 
rozhodl z  inovace profitovat a  souhlasil 
s tím, aby skrze bankovní identitu mohl ob-
čan přistupovat ke službám veřejné správy. 
Tato zkušenost ze vzájemné spolupráce 
by se mohla přenést i  do dalších oblastí, 
včetně automobilového sektoru, čímž by 
se například zjednodušil proces regist-
race a  pojištění vozu. Při jedné návštěvě 
pojišťovny by měl klient možnost vyřídit 
obě záležitosti najednou a  případná digi-
talizace těchto úkonů by navíc celý proces 
ještě zjednodušila. Znamenalo by to však 

nutnost legislativní změny, vůli na straně 
státu a  v  tomto případě i  na straně pojiš-
ťoven. 
Stát by měl v první řadě uvážit, do kterých 
soukromých oblastí regulativně vstupovat 
a do kterých nikoliv. Pokud existuje důvod 
k zavedení regulace například kvůli nerov-
nému přístupu ke klientovi, měl by stát 
jednat proaktivně. V  některých oblastech, 
obzvláště při využívání technologií, může 
stát vytvářet prostor pro testování nových 
služeb nebo nových způsobů poskytování 
služeb pod státním dozorem. Na základě 
toho se buď dojde k  závěru, že regulace 
není potřeba a nabídne se možnost nechat 
to na soukromém sektoru, nebo z testování 
vyplyne, že je regulace nutná. V neposlední 
řadě je možné regulaci snížit, neboť dnešní 
technologie přináší nové možnosti kont-
roly. Příkladem je taxislužba, jejíž klient je 
schopný vykonávat kontrolu sám díky GPS 
a nabízí se otázka, zdali má regulace státu 
v takových případech smysl. 

12. KVĚTEN, 12:45 – 13:00

VIP TALK

Pokrok a nové výzvy 
eGovernmentu

ŘEČNÍCI

Zdeněk Zajíček
Česká republika
Viceprezident, Hospodářská komora 
České republiky 

MODERÁTORKA:

Sara Polak
Česká republika
Archeoložka umělé inteligence, Paioneers

8



Objem dat kolujících internetem neustále 
exponenciálně roste a s větším množstvím 
dat je stále naléhavější otázka jejich ochra-
ny. Přenášené informace nám však dávají 
i  obrovský potenciál pro růst ekonomiky. 
Evropská unie přichází s velkým množstvím 
legislativních aktů, které se snaží na bu-
doucnost připravit.
O datech se dnes běžně hovoří jako o zla-
tu či ropě 21. století a pandemie covidu-19 
tento vývoj ještě akcelerovala. Mnoho spo-
lečenských a pracovních aktivit se přesunu-
lo do digitálního prostředí a tzv. velká data 
nám umožnila efektivněji reagovat na dy-
namické krizové situace. Nicméně objevuje 
se i mnoho výzev, které bude třeba řešit na 
evropské úrovni. Mezi ty se řadí střet hod-
not ochrany soukromí s větším prostorem 
pro inovace, otázka kyberbezpečnosti či 
efektivnějšího sdílení dat. Právě snadné 
sdílení dat je jedním z klíčů k propojenější 
společnosti. V  rámci České republiky mu-
sejí data rychleji putovat mezi jednotlivými 
resorty a napříč státní správou, s čímž má 
Česko bohužel stále velký problém. Téma 
by se mělo otevřít k diskusi i na úrovni Ev-
ropské unie, která by se měla snažit učinit 
z  přenosu dat „pátou svobodu EU”. Data 

neznají hranice a  ani v  této otázce by se 
náš kontinent neměl stát pevností. Je ne-
pochybně potřeba usilovat o  zachování 
transatlantické vazby (téma mj. velmi důle-
žité i pro ČR) a konektivity s dalšími státy. 
Všechny společnosti jsou v Evropské unii ví-
tány, musejí však dodržovat evropská pra-
vidla a  zákony. Malým a  středním firmám 
by navíc měl být umožněn přístup k datům, 
na která má zatím de facto monopol pouze 
několik technologických gigantů. 
Regulovat nové technologie je celkově ob-
tížné. Jelikož k  jejich vývoji dochází velmi 
rychle, musí se právo soustředit zejména 
na principy, které pak budou aplikovatelné 
i  ve chvíli, kdy legislativní proces zůstane 
pozadu. Navíc je obtížné předvídat budoucí 
vývoj. Je ale dobře, že se Evropská unie sna-
ží na nové technologie reagovat.
Umělá inteligence a  velká data umožňu-
jí nebezpečnou akumulaci moci a  vlivu. 
Tomu se snaží zabránit Akt o  umělé inte-
ligenci a  Akt o  datech, které kladou důraz 
na princip autonomie. Konkrétně by mělo 
být uživatelům mimo jiné umožněno zjistit 
na základě jakých algoritmů je generován 
jejich personalizovaný obsah na sociálních 
sítích. Regulace umělé inteligence by měla 

12. KVĚTEN, 13:00 – 14:15

Internet, umělá 
inteligence, bitcoin… 
A co přijde dál?

PANEL

vycházet z  přístupu založeného na rizi-
cích, tedy čím větší riziko z určitého použití 
technologie plyne, tím vyšší úroveň odpo-
vědnosti vzniká, a také z principu kontroly, 
kdy nejvyšší míru odpovědnosti nese ten, 
kdo má největší míru kontroly nad umě-
lou inteligencí. V každém případě je nutné 
hledat vhodnou rovnováhu, aby příliš vel-
ké právní bariéry neohrožovaly inovace 
a  globální konkurenceschopnost EU. Pro 
malé a střední firmy by měla existovat do-
předu připravená řešení, která jim pomo-
hou k překonání těchto právních překážek. 
Zároveň se Evropa může v mnohém inspi-
rovat v zahraničí. Evropský Akt o datech již 
pracuje s  koncepcí vycházející z  americké-
ho modelu, ve kterém je otázka dat pova-
žována za součást ekonomického a  nikoli 
osobního práva. Díky tomu mohou uživate-
lé se svými daty nakládat autonomně a pří-
padně s nimi i obchodovat.
I postoj firem k privátním datům se zásad-
ně mění. Dříve byla soukromá data považo-
vána za to nejcennější, čím společnosti dis-
ponovaly, ale s propracovanější legislativou 
a  kvůli častým útokům na tyto informace, 
se staly v podstatě nechtěnými.

Dita Charanzová
Česká republika
Místopředsedkyně, Evropský parlament

Vladimír Dzurilla
Česká republika
Ředitel, Národní agentura pro 
komunikační a informační technologie

Ondřej Vlček
Česká republika
Generální ředitel, Avast Software

Alžběta Krausová
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Vědecká pracovnice, Oddělení 
soukromého práva, Ústav státu 
a práva AV ČR
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Ještě donedávna byly finanční technologie 
budoucnosti chápány jako sci-fi, dnes již 
představují dynamicky se rozvíjející oblast. 
Finanční služby s využitím technologií jsou 
stále rozšířenější. Jaký vývoj čeká finanční 
technologie nejen v  České republice, ale 
i v dalších členských státech EU?
Zatímco v  Estonsku dosahuje digitalizační 
penetrace 93 %, v  České republice pouze 
15  %. Tento údaj svědčí o  potřebě další 
digitalizace v  České republice. K  dosažení 
tohoto cíle je však v  první řadě nezbytná 
pomoc ze strany státu s  komunikací a  di-
gitálním vzděláním nejen uživatelům, ale 
také firmám. Velká překážka totiž spočívá 
v  nevzdělanosti nejen mnohých českých 
uživatelů v oblasti elektronických nástrojů, 
ale také v přístupu firem, z nichž celá řada 
není dosud připravena na digitální trans-
formaci. Zde by měl stát zasáhnout nikoli 
nátlakem na digitalizaci a regulace, ale na-
opak nabídkou pomoci a úpravou potřebné 
legislativy.

Pro co nejvyšší uživatelský komfort by státy 
v oblasti digitalizace neměly zbytečně zavá-
dět přehnaně restriktivní regulace. Pokud 
však bude regulace nezbytná, mělo by se 
k ní přikročit. K určitým regulacím může do-
jít například v souvislosti s otevřenými daty, 
a to kvůli hrozbě legalizace výnosů z trest-
né činnosti. V  Estonsku se dlouhodobě 
vede diskuse ohledně otevřených dat, je-
jichž transparentnosti brání zásady ochra-
ny osobních údajů. Existuje však řešení ve 
formě syntetických dat, v  čemž se může 
inspirovat i Česká republika. Z výše zmíně-
ného vyplývá, že pro úspěšnou digitalizaci 
je nezbytné podporovat technologie, trans-
parentnost a  pokud existuje skutečná po-
třeba, tak i cílenou regulaci.
Jádrem veškerých snah v oblasti finančních 
technologií by mělo být zvýšení harmoni-
zace pravidel na celoevropské úrovni. Je 
totiž klíčové, aby evropské firmy angažující 
se ve finančních technologiích byly schop-
né konkurovat firmám na globální úrovni. 

12. KVĚTEN, 14:30 – 15:45

Finanční technologie 
budoucnosti

PANEL

Překážkou však zůstávají různé regulace 
napříč EU, což jejich vzájemnou činnost 
znesnadňuje.
Mezi členskými státy jsou v současné době 
rozdíly také v tom, jakým způsobem umož-
ňují přístup ke svým  veřejným službám. 
EU usiluje o to, aby měli unijní občané bez 
ohledu na státní příslušnost možnost vy-
užívat národní průkaz totožnosti i v ostat-
ních členských státech. To je záležitost, 
kterou je nezbytné řešit nejen v  EU, ale 
také na národních úrovních. EU se snaží 
udržet s rychlým vývojem technologických 
inovací krok, a  proto by měla prosazovat 
regulace, které jsou principiální a  berou 
ohled na budoucnost.

Ondřej Kovařík
Česká republika
Poslanec, Evropský parlament, 
Renew Europe

Ott Velsberg
Estonsko 
Vládní datový ředitel, Ministerstvo 
hospodářství a komunikací 

Greta Schulte
Německo
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pro vládní a veřejné záležitosti, N26

Jan Blažek
Česká republika
Předseda představenstva, 
Bankovní identita 
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Na moderní dopravu 21. století jsou kla-
deny extrémní nároky. Evropa plánuje být 
do roku 2050 klimaticky neutrální, což pro 
oblast dopravy znamená dekarbonizač-
ní transformaci ještě výrazně dříve. Jak se 
konkrétně emobilita a s ní spojená autono-
mie či digitalizace promítnou do dopravy, 
do našich životů a do toho, jak se firmy bu-
dou muset přizpůsobit?
V  evropských plánech na uhlíkovou neu-
tralitu musí emobilita sehrát klíčovou roli, 
přičemž je nutné, aby do roku 2025 prudce 
narostl počet elektrických vozidel. Nejde 
však pouze o  samotná vozidla, ale také 
o nabíjecí stanice a  jejich dostupnost kvů-
li zajištění co největší možnosti mobility. 
Za účelem efektivního rozmístění stanic je 
nezbytné disponovat daty a  informacemi 
o  potřebách uživatelů. Emobilita musí být 
prospěšná jak pro lidi, tak i pro firmy, měs-
ta či obce. Klíčovou roli v rozšiřování a pod-
poře emobility hrají také samotní uživatelé. 

Součástí transformačního procesu je proto 
snaha o informovanost uživatelů a vyvrace-
ní případných mýtů a  dezinformací. Řada 
lidí si například myslí, že problém elektro-
mobilů představuje omezený dojezd, což 
však ve skutečnosti není překážkou.
Největší elektrickou flotilou vozidel v Evro-
pě se pyšní Švédsko. Emobilitou se zabývá 
švédský start-up Einride, jehož agenda spo-
čívá ve vývoji digitálních a elektrických vo-
zítek. Dopravu v  Einride vnímají jako služ-
bu a  zákazníci jsou pro ně partneři, kteří 
se v podstatě spolupodílí na vývoji tím, že 
poskytují data o  uživatelských potřebách. 
Musí se přemýšlet o tom, jak bude doprav-
ní systém vypadat do budoucna a na zákla-
dě toho efektivně rozmístit nabíjecí stanice. 
Je potřeba využívat digitalizaci tak, aby byla 
přínosem pro všechny strany a  prostřed-
nictvím nápadů usilovat o  naplnění cílů 
OSN v oblasti udržitelného rozvoje.
Agenda se dnes přesouvá na konektivitu 

12. KVĚTEN, 15:45 – 17:00

Chytrá eMobilita 
pro 21. století

PANEL

potřeb zákazníka, samotného vozidla a při-
lehlé infrastruktury. To znamená, že se 
s  autem prodává i  celý ekosystém, který 
dnes zahrnuje uživatelsky komfortní na-
bíjecí infrastrukturu (přístupnost stanic) 
a možnost nabíjet jak na hlavních trasách, 
tak i doma.
Na evropské úrovni existuje mezi státy 
ohledně emobility shoda, následná trans-
pozice do jednotlivých státu však pokul-
hává. Česká republika není na emobilitu 
legislativně připravená a  neprobíhá ani 
širší diskuse. Zákonodárci by měli v  první 
řadě myslet na zdraví a bezpečnost občanů 
a  s  ohledem na chytrou mobilitu či auto-
nomní systémy pak nastavit jasná pravidla. 
Je nutné sbírat a vyhodnocovat data, zajistit 
vedle chytrých vozidel také chytré silnice 
a usilovat o vzdělání občanů v oblasti udrži-
telnosti, například co se týče využívání i dal-
ších druhů dopravy.

Marek Novák
Česká republika
Poslanec, předseda Podvýboru pro ICT, 
telekomunikace a digitální ekonomiku, 
Poslanecká sněmovna

Nataša Obermann
Česká republika
Vedoucí Online Customer Journey, 
ŠKODA AUTO

Pia Berglund
Švédsko
Globální ředitelka pro regulační 
záležitosti, Einride

Martin Russ
Rakousko
Výkonný ředitel, AustriaTech Ltd.

MODERÁTOR

Zdeněk Petzl
Česká republika
Výkonný ředitel, Sdružení 
automobilového průmyslu
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Technologické změny znamenají nové vý-
zvy i  pro liberálně demokratické systémy. 
S  rozvojem sociálních sítí došlo k  situaci, 
kdy de facto největší média nejsou regu-
lována mediálními zákony. Historicky prá-
vě média plnila roli ochránce demokracie, 
dnes je však možné tvrdit, že sociální sítě 
jsou její největší hrozbou. Fungování soci-
álních médií mohou navíc zneužívat aktéři 
jako Ruská federace, kteří se dlouhodobě 
a systematicky snaží snižovat důvěru v de-
mokratické instituce a  demokracii jako ta-
kovou. Při vytváření nové legislativy, ať už 
na úrovni Evropské unie nebo České repub-
liky, je nejprve nutné pochopit, co je přesně 
předmětem regulace. Vyhledávat jednotli-
vé dezinformace a následně vymáhat jejich 
odstranění je nejenom neelegantní řešení, 
ale také boj s  větrnými mlýny. Podstata 
spočívá hluboko pod povrchem problému. 
Algoritmy, na jejichž základě je vytvářen 
obsah našich sociálních sítí, jsou dnes na-
staveny čistě s  cílem zobrazit potenciální-
mu zákazníkovi tolik reklam, kolik je mož-
né, a udržet tak uživatele online co možná 
nejdéle za jakoukoliv cenu. Technologičtí 
giganti využívají umělé inteligence, aby al-
goritmus sociální sítě zobrazoval ideální 
koktejl informací, které nás pobaví a utvrdí 
v našem přesvědčení, ale i takových, které 
v nás vyvolají vztek. Právě negativní emoce 

mají velký potenciál udržet nás aktivní. Lži 
byly vždy součástí politického života, avšak 
v momentě, kdy jsou lži a dezinformace ze-
silovány mechanismy sociálních sítí, je nut-
né hledat legislativní řešení. 
Tradiční média dnes nejsou schopna najít 
si své místo na nových sociálních platfor-
mách. Na sociálních sítích sice většinou jsou 
zastoupena, jejich přítomnost zde ale není 
nijak odměněna. A  jsou to právě tradiční 
média, která jsou zodpovědná za vytváření 
kvalitního obsahu, tak nepostradatelného 
pro každou zdravou demokracii. Přitom se 
nabízí relativně snadné řešení – uzákonit 
daň z reklamy prezentované na sociálních 
médiích a  získané finance investovat do 
podpory tradiční žurnalistiky.
Angloamerický svět zažívá v posledních le-
tech velké vzepětí takzvané politiky identit. 
Jde o  téma v  kontinentální Evropě zatím 
poměrně opomíjené, avšak měla by mu být 
věnována větší pozornost, jelikož diverzi-
ta má vliv na kvalitu demokracie všude na 
světě. Jinými slovy, nebezpečné není pouze 
to, že média jsou vlastněna jedním bohá-
čem, např. Elonem Muskem, ale i  situace, 
kdy jsou média ovládána jedním milionem 
bílých heterosexuálních mužů. S diverzitou 
je potřeba pracovat i v rámci postupů proti 
dezinformační scéně. 
Dezinformace si dnes můžeme představit 
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jako komoditu vyžadující nabídku a poptáv-
ku. Nabídka může být stejná například ve 
Skotsku a v Londýně, Skotové jsou ale mno-
hem náchylnější k dezinformacím, protože 
necítí propojení své komunity s mainstrea-
movými médii. Tento nedostatek konektivi-
ty ve společnosti následně vede k tomu, že 
se někteří lidé snaží vyhledávat informace 
z  jiných zdrojů, které jim zdánlivě rozumí 
lépe. Často jde o dezinformační weby a in-
formace sdílené po sociálních sítích bez za-
jištění a uvedení spolehlivého zdroje.
Stejný mechanismus funguje i  na nadná-
rodní úrovni. Mediální pokrytí války na 
Ukrajině mohlo ve veřejnosti vyvolat do-
jem, že ruská invaze je něčím výjimečným, 
jelikož jsou jejími obětmi Evropané a  bílí 
křesťané. Lidské utrpení ve válkách v  ze-
mích globálního jihu naopak bývá vykreslo-
váno jako něco normálního, co markantně 
kontrastuje v  očích veřejnosti s  událostmi 
na Ukrajině. Může jít o  faktor, ze kterého 
pramení nedostatek pochopení některých 
Britů a  Američanů pro hrůzy na Ukrajině, 
a který veřejnost motivuje k hledání alter-
nativních zdrojů informací, které jim připa-
dají názorově bližší.

Timmy Dooley
Irsko
Senátor, designovaný místopředseda 
ALDE 

Michael O’Flaherty
Irsko
Ředitel, Agentura Evropské unie 
pro základní práva

František Vrábel
Česká republika
Zakladatel a ředitel, Semantic Visions

Tereza Bartoníčková
Česká republika
Vědkyně a zakladatelka, Internetový 
Institut 

Marcus Ryder
Velká Británie
Novinář a akademik, Birmingham City 
University 

MODERÁTOR

Roman Máca
Česká republika
Analytik, Institut pro politiku a společnost
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Digitální bezpečnost je v  dnešní době na-
prosto klíčovým tématem. Téma nebezpečí 
ve virtuálním prostoru je více než aktuální 
nejen kvůli státním aktérům, třeba Ruska 
nebo Číny, ale i kvůli protizákonným aktivi-
tám kyberzločinců.
Česká republika se ke kyberbezpečnosti 
snaží přistupovat horizontálně. Kyberbez-
pečnost totiž musí být budována napříč 
celou společností. Národní bezpečnostní 
strategie pro kyberbezpečnost je založena 
na třech pilířích: našich vlastních národních 
možnostech, mezinárodní spolupráci a bu-
dování odolné společnosti. Stát je pro bu-
dování kyberbezpečnosti zásadní, nicméně 
nedokáže zajistit bezpečnost v  digitálním 
prostředí sám, a  proto potřebujeme pří-
stup založený na zapojení celé společnosti. 
Součástí kyberbezpečnosti jsou i prvky, nad 

kterými bychom mohli přemýšlet jako nad 
bezpečností „fyzickou“. Je například potřeba 
zajistit odolné zásobovací řetězce a  odol-
nou kritickou infrastrukturu. Z  toho je pa-
trné, proč i  zahraniční politika, diplomacie 
a spolupráce s našimi zahraničními partne-
ry tvoří podstatnou součást české strategie. 
V  privátním sektoru má Česká republika 
například projekt cílený na bezpečnost digi-
talizace zdravotnictví ve spolupráci se spo-
lečností Microsoft. Na úrovni státní je nut-
né dobře nastavit regulace. Nesmíme totiž 
digitální prostor přeregulovat a zabrzdit tak 
inovace, avšak ani podregulovat a vytvořit si 
systematická bezpečnostní rizika. 
Zálohování dat by mělo být transparentní. 
Vždy je vhodné vědět, kde se česká data na-
cházejí a ukládat je, pokud možno, v „přá-
telských zemích“. Data jsou dnes strategická 
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Karel Řehka
Česká republika
Ředitel, Národní úřad pro kybernetickou 
a informační bezpečnost

Jeff Bullwinkel
USA
Zástupce hlavního právního poradce 
a ředitel pro korporátní, externí a právní 
záležitosti, Microsoft Europe 

MODERÁTORKA

Sara Polak
Česká republika
Archeoložka umělé inteligence, Paioneers

surovina stejně jako ropa nebo zemní plyn, 
a  netřeba dodávat, k  jakým problémům 
může strategická závislost na  těchto zdro-
jích z konkrétní země vést.
Kyberbezpečnost je velice specifická i  tím, 
že na rozdíl od ostatních tradičních sek-
torů bezpečnosti je v  současnosti břímě 
jejího zajištění velmi často přenecháno 
soukromému sektoru. Cloudové služby 
mohou posloužit jako ukázkový příklad. 
Jednotlivé firmy se předhánějí v  tom, kdo 
dokáže poskytnout nejlepší šifrovací tech-
nologii a  udržet data, která patří zákazní-
kům, v  bezpečí. Bezpečnost ovšem není 
jen o technologii, ale i o běžném vzdělávání 
uživatelů. Mnoho útoků totiž začíná jedno-
duše tím, že jeden ze zaměstnanců klikne 
na nebezpečný odkaz.
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Málokterá oblast zažila po vypuknutí pan-
demie takovou revoluci jako vzdělávání. 
Technologie rozšiřují a  zjednodušují mož-
nosti vzdělávacího systému, avšak můžou 
působit také jako jeho narušitel. Jaká je 
budoucnost celého systému v  souvislosti 
s digitalizací?
Pandemie ukázala pozitiva i negativa online 
technologií. Možnost online studia se zdá 
být pozitivní záležitostí, ale jeho negativum 
spočívá v  omezeném lidském kontaktu, 
který se odráží ve snižující se aktivitě a zá-
jmu studentů o výuku. Technologie by měly 
být využívány jako pomoc v nestandartních 
situacích, avšak neměl by to být hlavní pro-
středek komunikace.
Za poslední dva roky jsme si uvědomili, že 
digitální řešení nedokážou nahradit reálné 
vzdělávání a společenský kontakt. Musíme 
vždy vyváženě přistupovat k  tomu, co lze 
dělat ve virtuálním prostředí a  k  čemu je 
potřeba přímý kontakt se studenty. Každá 

digitalizace by měla začít dobrým projek-
tem, přičemž v  první řadě je klíčové defi-
novat, jakým způsobem přispět ke zvýšení 
technologické gramotnosti ve společnosti.
Pro využívání digitalizace ve vzdělávání 
není potřeba vícero vybavení, než jen oby-
čejný mobilní telefon či notebook. I přesto 
ale existuje v současné společnosti propast 
mezi těmi, kteří disponují technologickou 
gramotností a kteří nikoliv. Z tohoto důvodu 
je nezbytné změnit mentální nastavení uži-
vatelů tak, aby se digitální technologie stala 
prostředkem dostupným pro všechny. Pro 
efektivnější vzdělávací systém středních 
škol je navíc důležité jeho propojení s byz-
nysem, aby studenti měli příležitost získat 
mimo jiné i  praktické zkušenosti. Zároveň 
je nezbytné zapracovat na způsobu výuky 
a vytvořit její efektivnější strategie.
Finsko si zakládá na profesionálních vyuču-
jících. Ti v průběhu pandemie uplatnili veš-
keré své dovednosti, využili finanční i  jiné 
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podpory od státu a podařilo se jim tak na 
vysoké úrovni zajistit distanční vzdělávání 
mladých lidí. Ponaučení z  pandemie však 
spočívá v tom, že digitální řešení nelze im-
plementovat na úkor klasické pedagogiky. 
Navzdory digitálnímu vybavení se studenti 
potýkali s nedostatkem socializace, a proto 
je výzvou digitalizace především to, jakým 
způsobem zachovat komunitní povahu škol.
Po pandemii dochází k  měnící se roli ná-
rodních vlád, které nedokážou do systému 
vzdělávání přinést zásadní změny. V České 
republice je potřeba vybudovat integro-
vaný přístup, který zapojí firmy, nevládní 
organizace a  další jednotky jakou jsou re-
giony či obce. Důležitým faktorem v rozvoji 
školství jsou především ředitelé škol a jejich 
schopnost spolupracovat se všemi zúčast-
něnými stranami včetně soukromých firem 
či neziskového sektoru.

Ivo Vondrák
Česká republika
Hejtman, Moravskoslezský kraj, 
poslanec, Poslanecká sněmovna 
Parlamentu České republiky

Minna Kelhä
Finsko
Generální ředitelka, Finská národní 
agentura pro vzdělávání

Vojtěch Petráček
Česká republika
Rektor, České vysoké učení technické 
v Praze 

Barbora Bühnová
Česká republika
Spoluzakladatelka Czechitas, 
proděkanka Masarykova univerzita

Petr Jonák
Česká republika
Člen představenstva, Svaz průmyslu 
a dopravy 
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Bohumil Kartous
Česká republika
Ředitel, Pražský inovační institut
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Zdravotnictví se zlepšuje a postupuje rych-
le kupředu, a  to i  v oblasti elektronického 
zdravotnictví. České republice se nicmé-
ně stále nedaří nastartovat digitalizaci 
tak úspěšně, jak můžeme vidět například 
v Dánsku či Estonsku. Dánské království na-
bízí svým občanům portál o  zdravotnictví, 
který je mezi občany velmi oblíbený. Mezi 
jeho přednostmi lze nalézt mj. možnost 
sdílet své zdravotní záznamy s dalšími lid-
mi. Starší občané mohou nechat do těchto 
záznamů nahlédnout své mladší rodinné 
příslušníky, a sdílení navíc pomáhá i samot-
ným lékařům při práci s pacienty i se svými 
kolegy.
Estonsko je podobně vyhlášené svou 
úspěšnou digitalizací státní správy, se kte-
rou začalo již po znovunabytí samostatnos-
ti v roce 1991. Občané Estonska jsou v této 
otázce velice nároční a  stát tak musí sou-
stavně reagovat na jejich požadavky ať už 
v  elektronickém zdravotnictví, vzdělávání 

nebo pouhé komunikaci se státními insti-
tucemi. Ve světě digitálních technologií se 
vývoj pohybuje nesmírně rychle kupředu 
a  vlády musí usilovat o  neustálé reformy, 
aby udržely krok s  nejmodernějšími tech-
nickými řešeními. Estonsko přitom do zdra-
votnictví směřuje jen asi pět procent HDP, 
přičemž průměr v  zemích Evropské unie 
činí mezi devíti a  deseti procenty. Lehké 
podfinancování zdravotnictví nutí vládu 
o to více usilovat o efektivní digitální řešení, 
která mohou napnutému rozpočtu ulehčit. 
V době pandemie podle vládních dat probí-
halo asi třicet procent návštěv lékaře onli-
ne. Další oblasti, jako třeba péče o duševní 
zdraví, ukazují ještě slibnější výsledky.
Česká republika se stále vyrovnává s  ne-
důvěrou v  digitalizované zdravotnictví, vy-
volanou neúspěchem projektu elektronic-
kých zdravotních knížek společnosti IZIP na 
začátku minulé dekády. Je nutné snažit se 
o restart digitalizace a změnu představy, že 

13. KVĚTEN, 13:45 – 14:45

Elektronické 
zdravotnictví

PANEL

investice do zdravotnictví se rovná vybudo-
vání nové nemocnice. Prostor pro zlepšení 
je široký. Od lepšího vzdělávání obyvatel-
stva soustředěného na prevenci, přes pra-
videlné měření cukru v krvi, až po snadnější 
sdílení dat mezi obyvateli a  institucemi. 
Klíčem k úspěchu může být uzákonění spo-
lečného API  (rozhraní pro programování 
aplikací) pro všechny instituce. Tato drobná 
zákonná úprava nakreslí jasný prostor, ve 
kterém se má soukromý sektor pohybovat 
při elektronizaci a umožní decentralizované 
sdílení dat. Centralizovaná databáze, která 
koncentruje všechna soukromá data do 
jednoho místa, by představovala lákavý cíl 
pro kybernetické hrozby. 

Tanel Kiik
Estonsko
Ministr zdravotnictví a práce, Vláda 
Estonské republiky 

Morten Elbæk Petersen
Dánsko 
Ředitel, Sundhed.dk

Martin Zeman
Česká republika
Ředitel IT a elektronizace zdravotnictví, 
Ministerstvo zdravotnictví 

Veronika Oudová
Česká republika
Ambasadorka, Evropská rada pro inovace 

Jiří Pecina
Česká republika
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telemedicínu, digitalizaci zdravotnictví 
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Institut pro politiku 
a společnost
Institut pro politiku a  společnost je český think-tank založený 
v  roce 2014. Posláním Institutu je zkvalitňování českého 
politického a veřejného prostředí prostřednictvím profesionální 
a  otevřené diskuse a  vytvoření živé platformy, která 
pojmenovává zásadní problémy, vypracovává jejich analýzy 
a  nabízí návrhy pro jejich řešení formou spolupráce expertů 
a  politiků, mezinárodních konferencí, seminářů, veřejných 
diskuzí, politických a  společenských analýz dostupných celé 
české společnosti. Jsme přesvědčeni, že otevřená odborná 
diskuse a poznání podstaty a příčin jednotlivých problémů jsou 
nutným předpokladem jakéhokoli úspěšného řešení problémů 
současné společnosti.

Hlavními tématy, kterými se zabýváme, jsou zahraniční 
a  bezpečnostní politika, obrana, evropské záležitosti, ale také 
vzdělávání, digitalizace, energetika, urbanismus, život ve městě 
a ve veřejném prostoru, hodnoty v politice a  lidských právech 
u nás i v zahraničí.

institutps

politikaspolecnost

www.politikaspolecnost.cz
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