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e-SENS pomáhá budovat jednotný digitální trh 
Mgr. Ji�í Pr�ša, projektový koordinátor; CZ.NIC, z. s. p. o. 

Již první myšlenky evropské integrace byly spojeny s jednotným trhem, který je založen na �ty�ech základ-
ních svobodách: volném pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb. Díky postupnému odstra�ování technických i 
právních bariér se za více než 20 let v mnoha oblastech poda�ilo jednotný trh vytvo�it a možnost studia v jiné 
zemi, zam�stnání v jiném �lenském stát� �i podnikání p�es hranice se nejen pro mladou generaci stalo tak 
p�irozené, jako nap�íklad objednání zboží ze zahrani�ního e-shopu. V rámci programu ERASMUS vyjíždí za 
studiem nebo stáží do zahrani�ní již tém�� 250 000 student� ro�n�, v jiném �lenském stát� dle odhad� pracu-
je cca. 13 mil. ob�an� Evropy a pro 21 milion� malých a st�edních firem p�edstavují mezinárodní aktivity se 
spole�nostmi z jiných stát� EU podstatnou sou�ást jejich podnikání. 

Zatímco v tom fyzickém, off-line, sv�t� se za desetiletí evropské integrace již poda�ilo mnohé bariéry 
odstranit a p�i letní cest� do Portugalska �i zimní cest� na rakouské sjezdovky již nep�emýšlíme o tom, že 
náš ob�anský pr�kaz je bez problém� akceptován jak na letišti, tak v hotelu �i autop�j�ovn�, v online sv�t� 
existuje stále mnoho p�ekážek, které brání využívání elektronických služeb bez ohledu na to, v jakém stát� se 
�lov�k nachází. Podle studie European Policy Centre (EPC) p�itom digitální trh m�že do roku 2020 p�isp�t 
ke zvýšení HDP o 4 % a mít stejný finan�ní efekt, jako m�l v roce 1992 program jednotného trhu. 

Jednou z oblastí, kde se již poda�ilo mnohé p�ekážky odstranit, je elektronické obchodování. Elektro-
nické služby ve�ejné správy se však �asto omezují pouze na hranice a ob�any svého státu. O zm�nu tohoto 
stavu se snaží jak strategie Digitální agenda pro Evropu, tak z ní vycházejí Evropský ak�ní plán „eGovern-
ment“ na období 2011 až 2015. Cílem t�chto dokument� je vytvo�ení elektronických služeb, které podnikate-
l�m umožní z�ídit a provozovat podnik kdekoli v Evrop�, nezávisle na p�vodním umíst�ní, ob�an�m dovolí 
studovat, pracovat, bydlet a pobírat d�chod kdekoli na území Evropské unie. Ve snaze podpo�it �lenské státy 
p�i budování takovýchto služeb Evropská komise podporuje tzv. rozsáhlé pilotní projekty (LSPs). 

Na za�átku lo�ského roku pak byl poprvé p�edstaven návrh Na�ízení Evropského parlamentu a Rady 
o elektronické identifikaci a d�v�ryhodných službách pro elektronické transakce na vnit�ním trhu. Cílem této 
legislativy je mj. podpo�it p�es-hrani�ní využívání elektronické identifikace a její rozší�ení tak, jako je tomu 
dnes již u zmín�ných ob�anských pr�kaz�. Další p�ipravovaný legislativní akt, který by m�l pomoci 
s vytvo�ením jednotného digitálního trhu, p�edstavuje návrh sm�rnice o elektronické fakturaci p�i zadávání 
ve�ejných zakázek. Návrh této legislativy po�ítá nejen s jednotným standardem pro elektronické faktury, ale 
p�edevším s prakticky povinným využitím elektronické fakturace v rámci ve�ejných zakázek. Vedle p�ipra-
vované legislativy však m�žeme v evropském právu najít n�kolik p�edpis�, které již s myšlenkou jednotného
digitálního trhu po�ítají. V oblasti elektronického zdravotnictví (e-Health) se jedná p�edevším o Sm�rnici o 
uplat�ování práv pacient� v p�eshrani�ní zdravotní pé�i, která mj. po�ítá nap�. se vzájemným uznáváním 
recept�, které jsou v mnohých státech v�etn� �R vydávány v elektronické podob�. 

Zajistit vzájemnou spolupráci národních systém� lze bu� prost�ednictvím bilaterálních smluv, jako 
se tomu stalo nap�. v p�ípad� elektronické identifikace u N�mecka a Polska, nebo prost�ednictvím spolupráce 
více stát�, které spole�n� vytvo�í standardy a rámce zajiš�ující vzájemnou spolupráci nebo-li interoperabilitu. 
Ta je nutná nejen v oblasti technické, ale rovn�ž v oblasti právní a sémantické (jazykové). K podpo�e vzá-
jemné spolupráce pak slouží mj. práv� pilotní projekty, které si kladou za cíl ov��it dané �ešení a �asto rov-
n�ž „prolomit ledy“ stojící v cest� p�eshrani�ních služeb. 

Pilotní projekty 

Finan�ní motivace ze strany Evropské komise p�isp�la v minulosti ke vzniku p�ti rozsáhlých pilotních pro-
jekt�, z nichž každý se v�tšinou zam��oval na jednu z oblastí eGovernmentu.  

� STORK – p�edstavuje klí�ový projekt v oblasti elektronické identifikace, jehož cílem je zajišt�ní vzá-
jemného uznávání elektronické identifikace. Význam projektu STORK spo�ívá nejen v pilotních pro-
jektech zam��ených nap�. na elektronickou identifikaci v oblasti elektronického bankovnictví nebo 
elektronických službách zahrani�ních vysokých škol, ale rovn�ž nap�. ve stanovení tzv. úrovn� d�v�ry 
(QAA), kdy nap�. pro p�ístup k bezplatnému e-learningu nebude nutné vyžadován takový stupe� ov�-
�ení uživatele, jako u zm�ny dat v obchodním rejst�íku. 
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� SPOCS se snaží usnadnit zahájení podnikání v jiném �lenském stát�, kdy usiluje o propojení tzv. Jed-
notných kontaktních míst vybudovaných �lenskými státy v návaznosti na Sm�rnici o službách. Pro-
blémem t�chto míst je však v sou�asné dob� jejich vzájemné propojení a elektronická vým�na doku-
ment�, což jsou oblasti �ešené práv� v projektu SPOCS. 

� PEPPOL se zam��uje na p�eshrani�ní zadávání ve�ejných zakázek a usnadn�ní komunikace jak mezi 
dodavatelem a odb�ratelem ve všech fázích výb�ru ve�ejné zakázky, tak v p�ípad� vlastního nákupu 
a platby. 

� epSOS se v�nuje oblasti elektronického zdravotnictví (e-Health), kdy usiluje nap�. o sdílení základních 
dat o pacientech (nap�. krevní skupina) tak, aby tyto údaje byly k dispozici léka��m nap�. p�i zran�ní 
�eského pacienta, který se vydal lyžovat do Rakouska. Sou�ástí projektu epSOS, do jehož �ešení je 
v sou�asné dob� zapojeno více jak 100 nemocnic/ordinací a 160 lékáren; je rovn�ž �ešením pro elek-
tronické recepty. 

� e-CODEX se zam��uje na spolupráci �lenských stát� v oblasti elektronické justice a usnadn�ní spolu-
práce p�i realizaci Evropského platebního rozkazu (EPO), Evropského zatýkacího rozkazu (EAW) �i 
vzájemné uznávání pen�žitých trest� a pokut. 

e-SENS: �ešení pro jednotný digitální trh 

K dobudování jednotného digitálního trhu by m�l nejnov�ji p�isp�t projekt e-SENS (Electronic Simple Euro-
pean Networked Services), který vychází jak z výsledk� p�ti p�edchozích rozsáhlých pilotních projekt�, tak 
reflektuje sou�asnou i p�ipravovanou evropskou legislativu. Do �ešení tohoto projektu je zapojeno více než 
100 partner� z 20 evropských zemí v�etn� �eské republiky, kterou v projektu zastupuje sdružení CZ.NIC se 
svoji službou jednotných identit mojeID (www.mojeid.cz). 

Mezi klí�ové výstupy projektu e-SENS (www.esens.cz) pat�í vybudování tzv. univerzálních staveb-
ních blok� (building blocks), které budou moci být využity pro �ešení nejr�zn�jších p�eshrani�ních služeb. 
Oblast elektronického doru�ování (e-Delivery) tak již bude �ešena univerzáln�, a� již se jedná o oblast elek-
tronické justice, zasílání elektronických faktur v rámci ve�ejných zakázek �i zasílání ú�edních rozhodnutí 
podobn�, jako je tomu v �eské republice v p�ípad� datových schránek. Stejné cíle si pak projekt klade i v 
oblasti elektronické identifikace, kdy místo n�kolika �ešení pro r�zné oblasti (nap�. sociální dávky, zdravot-
nictví apod.) by m�la existovat pouze jedna identifikace, podobn� jako je tomu u služby mojeID. Tu je již 
dnes možné využít jak p�i nakupování v celé �ad� e-shop�, p�ihlašování ke zpravodajským server�m 
a portál�m, tak t�eba i k elektronickým službám knihoven a nov� i k hlasování v ov��ených anketách m�st 
a obcí. V této souvislosti návrh p�ipravovaného Na�ízení o elektronické identifikaci a d�v�ryhodných služ-
bách po�ítá s tím, že za elektronickou identifikaci nemusí být považovány jen oficiální elektronické ob�an-
ské pr�kazy, ale rovn�ž další nástroje vydávané soukromými �i neziskovými subjekty v p�ípad�, že je daný 
�lenský stát notifikuje. V takovémto p�ípad� by tak mojeID mohlo být použito nejen p�i p�ihlašování 
k �eským, ale rovn�ž k zahrani�ním server�m v rámci EU. 

Mezi další tzv. buildings blocks projektu eSENS pat�í oblast elektronických dokument�, jejichž formá-
ty by m�ly být bez problém� zpracovány jakýmkoliv ú�adem a oblast elektronického podpisu, kde již dnes 
existuje pro ve�ejnou správu povinnost vzájemného uznávání kvalifikovaných certifikát� vydaných kvalifiko-
vanými certifika�ními autoritami. Za ú�elem usnadn�ní vzájemné spolupráce p�edevším mezi orgány ve�ejné 
správy pak poslední stavební blok p�edstavuje oblast tzv. sémantiky. Tyto stavební bloky, které budou k dispo-
zici jako open source, budou moci být využity jak jednotlivými partnery projektu, tak dalšími subjekty. Potom 
už není rozhodující, jestli se jedná o státní instituce nebo vývojá�e systém� e-Governmentu. 

Dobudování jednotného digitálního trhu, stejn� jako již existujícího vnit�ního trhu, jist� nebude otáz-
kou n�kolika m�síc� �i let, ale „b�hem na dlouhou tra�“. Projekt e-SENS však v tomto úsilí m�že sehrát 
významnou roli p�i �ešení stále rostoucí mobility ob�an� a firem, tak p�i vypo�ádávání se s existující 
i budoucí evropskou legislativou. Pro mnohé firmy jako je eBay �i Amazon se obchodování p�es hranice 
stalo každodenní sou�ástí jejich fungování. Nyní je na �ad� ve�ejná správa, která se �ím dál �ast�ji bude se-
tkávat s ob�any, kte�í pracují �i studují v zahrani�í a pot�ebují si vy�ídit své „ú�ední záležitosti“. 


