
Going digital (!?)

Kovidová pandemie ukázala význam společenství i digitálních dovedností, 
potřebu dostatečně dimenzované digitální infrastruktury

Rut Bízková
9. 11. 2021, Inspiromat Kroměříž

V prezentaci jsou využity citované zdroje a obrázky získané z internetu



Komu jsou určena „chytrá“ řešení?
Která generace si uvědomuje nejen výhody, ale i rizika 
digitalizace?

1. TICHÁ generace - narozená 1925 – 1945
2. Generace BABY BOOMERS - 1946 – 1964 – digitální   imigranti
3. Generace X - 1965 – 1980 – digitální imigranti
4. Generace Y - 1981 – 1999 – digitální domorodci
5. Generace Z 2000 – 2013 – digitální domorodci
6. Generace ALFA - narozená 2014 –

Roste počet vysokoškoláků v populaci - roste podíl
žen mezi VŠ studenty, roste průmysl 4.0
- trh práce se bude výrazně měnit

https://www.czso.cz/staticke/animgraf/projekce_1950_2101/index.html?lang=cz

https://www.czso.cz/staticke/animgraf/projekce_1950_2101/index.html?lang=cz


Velké společenské výzvy

Havránek, Pokorný: Globální megatrendy, 2016
https://www.vlada.cz/assets/ppov/udrzitelny-rozvoj/CR-2030/Prehled-globalnich-megatrendu.pdf



STIO OECD 2021 – Times of Crisis and Opportunity

VaVaI – zásadní pro zvládnutí pandemie, rozhodující technologie: 
inženýrská (syntetická) biologie a robotika

Očekává se rozvoj robotiky
• pro resilienci systémů zdravotní péče, léčbu infekčních nemocí, pro 

péči o starší a nemocné, zvládání přírodních katastrof 
• bude růst význam robotiky pro konkurenceschopnost zemí
• výrazná role Číny (program rozvoje robotiky „Made in China 2025“)
• nejčastější obory užití: průmysl, zemědělství, služby v krizových 

situacích, vesmír a oceány



STIO OECD 2021 – Times of Crisis and Opportunity

Rozvoj inženýrské (syntetické) biologie 

• „bioslévárny“ pro ochranu zdraví 

• největší výzva - klimatická změna  - bioprocesy vyžadují málo 
energie, protože probíhají za nízkých teplot a tlaků; fosilní energetika 
je nezbytná pro chemický a petrochemický průmysl, který vyžaduje 
zpracování za vysokých teplot

• Revoluci (posílenou potřebou zvládnutí  kovidu) může způsobit 
digitální biologie

• Využití – vakcíny, „zelená“ chemie, spider silk (pavoučí hedvábí)pro 
různé výrobky místo materiálů z ropy; DNA může být dlouhodobým 
úložištěm dat (všechna světová data mohou být uložena v 1 kg DNA)



Výzkum a vývoj pro inovace

Rut Bízková

S využitím dat a prezentací ČSÚ, TA ČR, prof. Maříka a Ing. Csanka

VŠE Praha

4. listopadu 2016
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Státy s nejvyššími výdaji na výzkum a vývoj v podnicích
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Příklad misí 
pro budoucnost

Mazzucato report 2018



Důvody pro nové „uskladnění“ dat

Viz Evropská datová strategie



Evropská datová strategie 2020

– učinit z EU vzorovou společnost založenou na datech

1. Pro (zpracovatelský) průmysl

2. V rámci Zelené dohody

3. Pro mobilitu

4. Pro data z oblasti veřejného zdraví

Mj. společný evropský prostor pro data z oblasti veřejného zdraví, který je 

nezbytný pro pokrok v oblasti prevence, odhalování a léčby nemocí, jakož i pro 

informovaná rozhodnutí založená na důkazech s cílem zlepšit dostupnost, 

účinnost a udržitelnost systémů zdravotní péče. 



Evropská datová strategie 2020

– učinit z EU vzorovou společnost založenou na datech

5. Pro finanční data

6. Pro energetiku

7. Pro zemědělství

8. Pro veřejnou správu

9. Pro  dovednosti

10. Evropský cloud pro otevřenou vědu



-
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Zákon 12/2020 Sb.,  o právu na digitální služby – v účinnosti od 1. 2. 2020, 
vybrané části později

§ 1 Předmět úpravy
Tento zákon upravuje právo fyzických a právnických osob na poskytnutí
digitálních služeb orgány veřejné moci při výkonu jejich působnosti, právo
fyzických a právnických osob činit digitální úkony, povinnost orgánů veřejné
moci poskytovat digitální služby a přijímat digitální úkony a některá další práva
a povinnosti související s poskytováním digitálních služeb.

Legislativa ČR k digitalizaci – digitální ústava



-

Zákon 12/2020 Sb., § 3 - Právo na digitální službu
(1) Uživatel služby má právo využívat digitální službu a orgán veřejné moci má
povinnost poskytovat digitální službu.

§ 4
Právo činit digitální úkon
(1) Uživatel služby má právo činit digitální úkon vůči orgánu veřejné moci
prostřednictvím
a) své datové schránky,
b) kontaktního místa veřejné správy v případě digitálního úkonu, o
kterém tak stanoví prováděcí právní předpis,

Zákon 12/2020 Sb.
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Zákon 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony   
v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
(DEPO)

• zákonem se mění celkem 168 zákonů
• platnost od 9. 7. 2021
• účinnost od 1. 2. 2022

Zákon 261/2021 Sb.
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Změny např.:

• občané a firmy nebudou muset dokládat své údaje či hlásit jejich změny
také ve vztahu k poskytovatelům komerčních služeb (banky, telefonní
operátoři), a to za stejné úrovně zabezpečení údajů jako v případě orgánů
veřejné moci

• zavedení povinného atestu elektronických systémů spisové služby,
povinnost vykonávat spisovou službu výlučně elektronicky – urychlení
zpracovávání podání občanů a firem a zefektivnění vnitřního provozu
orgánů veřejné moci

Zákon 261/2021 Sb.
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Zásadní změna - rozšíření okruhu osob, které budou mít od roku 2023 
ze zákona zřízenou datovou schránku 

• automaticky všichni podnikatelé a právnické osoby
• automaticky každý občan, který se ke službám státu přihlásí svou

elektronickou identitou, např. do Portálu občana - fyzická osoba
pak bude mít možnost si zřízenou datovou schránku zrušit

Zákon 261/2021 Sb.
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Část 122 – změna zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

V § 30 se odstavce 3 až 9 zrušují. (poskytování údajů)
Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 3.

V § 33 se doplňuje odstavec 5, který zní: (formy poskytování sociálních 
služeb)
„(5) Při poskytování sociálních služeb lze ty činnosti, u nichž to je možné   
a vhodné, poskytovat v distanční formě. Poskytováním činnosti                    
v distanční formě se rozumí poskytování činnosti zajišťující potřeby osoby 
bez přímého vzájemného kontaktu zaměstnanců poskytovatele 
sociálních služeb a osoby, zejména prostřednictvím elektronických nebo 
zásilkových služeb.“

Zákon 261/2021 Sb.



Zákon 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví

§ 24

Oprávněnými osobami využívajícími kmenové údaje z Kmenového registru 
pacientů jsou

a) poskytovatel zdravotních služeb nebo sociálních služeb v rozsahu údajů 
vedených o pacientovi, kterému poskytuje nebo poskytoval zdravotní 
služby, a to v rozsahu nezbytném pro poskytování zdravotních služeb nebo 
v přímé souvislosti s nimi

…..

Účinnost od 1. 1. 2022, některá ustanovení 2024 (identifikátory 
zdravotnických pracovníků a pacientů), 2026 (dodržování standardů 
elektronického zdravotnictví)



Sociální 
služby  mohou 
využívat
roboty

Robot nejen
ve firmě….

Příklad:

Robot Pepper

z CIIRC ČVUT 



Jak daleko
je k mému 
lékaři?



Pandemie – akcelerátor změn
Naše zkušenost z kovidové pandemie

• lze pracovat z domova, ale jen za určitých podmínek

• na dlouhodobý „home office“ máme malé byty a nedostatečné připojení                 
k internetu

• když je zle, i starší lidé (tichá generace) umí použít počítač, tablet nebo mobil

• na internetu lze nakoupit téměř vše, i když s dopravou je občas potíž

• největší problém s novými přístupy mají ti (učitelé, rodiče a žáci), kteří nejsou 
dost flexibilní

• pro duševní rovnováhu potřebujeme rodinu, komunitu a možnost odejít 
sám/sama do přírody

…..toto se netýká všech obyvatel a všude po Česku, ale velkého počtu ano…



Nové technologie se prosazují mimořádně rychle
Přečteno v časopise

A představ si, synku, že byly doby, že když sis chtěl pustit film, musel 

jsi dojít do půjčovny VHSek a kazetu si půjčit. A když sis film přehrál, 

musel jsi tam dojít zase a kazetu vrátit….

Děkuji za pozornost


