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TISKOVÁ ZPRÁVA  
  

   Brusel, Praha, 19. října 2014  

 
 

Konference k e-Governmentu: Elektronické služby v Evropě se stávají realitou 
 

Stále více Evropanů cestuje, žije a pracuje v jiných členských zemích EU a tím roste poptávka po přeshraničních 

službách. Základním právem je volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob, což vede k řadě interakcí mezi 

členskými státy EU. Evropské podniky lákají obchodní příležitosti na evropském trhu a proto jednou z klíčových 

služeb, kterou podnikatelé vyžadují, je možnost účastnit se výběrových řízení v zahraničí. Každý rok se uskuteční 

více než miliarda cest mimo svoji domovskou zemi. Řada občanů onemocní nebo se zraní během pobytu v 

jiném členském státě, což vyžaduje jednoduchý přístup ke zdravotnickým službám v zahraničí. Zvýšená mobilita 

občanů a podnikání vede také k řadě právních problémů, což vyžaduje snadný přístup k soudním systémům. 

Prioritou zemí EU je proměna Evropy v jednotný trh za účelem bezproblémových online transakcí mezi 

jednotlivými státy. Kvůli nekompaktním národním právním předpisům a rozmanitým IT řešením a systémům, 

které byly platné mnoho let, je k realizaci myšlenky jednotného trhu nutná spolupráce a angažovanost 

národních vlád. Evropská komise i členské státy již proto vyvinuly značné úsilí. Četné projekty a iniciativy 

prokázaly, že tento cíl je dosažitelný, ačkoliv nás ještě čeká dlouhá cesta. Interoperabilní řešení pro přeshraniční 

služby byla vyvinuta a otestována na reálných veřejných službách v mnoha oblastech: e-Health, e-Justice, e-

Procurement, a v podnikatelském prostředí
1 

.  

K plnému využití potenciálu jednotného evropského trhu je třeba základních stavebních bloků umožňujících 

elektronické transakce v různých oblastech. Vzájemné uznávání elektronických dokumentů, identifikace občanů 

a elektronické podpisy, stejně jako bezpečné předávání elektronických dokumentů jsou klíčovými prvky 

umožňujícími fungování přeshraničních administrativních služeb v celé EU. Projekt e-SENS (Electronic Simple 

European Networked Services) si klade za cíl poskytnout obecná a znovupoužitelná řešení pro podporu 

elektronických styků s veřejnou správou v rámci celé EU. Slučuje, zlepšuje a rozšiřuje stávající vývoj v návaznosti 

na evropské zvyklosti.  

Projekt e-SENS organizuje konferenci “Elektronické služby v Evropě se stávají realitou” (Making e-Services a 

Reality in Europe), která se koná ve dnech 6. - 7. listopadu 2014 v Lucembursku. Cílem konference je diskuse 

o dosaženém pokroku a krocích, které jsou ještě zapotřebí udělat k vybudování bezproblémové elektronické 

veřejné správy, a to především:  

 veřejné služby skrze ICT, které jsou umožněny již existujícími rozsáhlými pilotními 

projekty; 

 silná potřeba vyvinout další nové elektronické veřejné služby v  digitální éře; 

 pokrok dosažený v budování obecných řešení pro elektronickou komunikaci; 
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 Rozsáhlé pilotní projekty – epSOS, e-CODEX, STORK, STORK 2.0, PEPPOL, e-SENS, SPOSC. 
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 budoucnost digitální infrastruktury pro e-služby v Evropě. 

Tato akce představí prostřednictvím vystoupení a výstav současný stav a náhled na budoucnost evropských e-

služeb, a poskytne cenné informace pro osoby s rozhodovací pravomocí při rozvoji národních e-Government 

systémů. Proběhne diskuse jak e-SENS a další rozsáhlé pilotní projekty přispívají k platformě „klíčových služeb“ 

pro přeshraniční digitální infrastrukturu e-Governmentu, podle předpokladu Nástroje pro propojení Evropy 

(Connecting Europe Facility). Dalším cílem je poskytnout informace z první ruky o interoperabilní architektuře a 

testování naživo, které předvede znovu použitelnost řešení projektu e-SENS. Také se bude jednat o jedinečnou 

příležitost pro IT sektor, aby mohl držet krok s trendy e-Governmentu, blíže se seznámil s technickým vývojem 

a identifikoval obchodní příležitosti.  

Elektronické služby dostupné napříč Evropou jsou nezbytné pro posílení jednotného digitálního trhu v Evropě a 

pro nabídnutí konkrétních benefitů občanům i podnikům. Bezproblémové elektronické služby mají potenciál 

vylepšit přístup k informacím, snížit čas a cenu transakcí a zvýšit efektivnost administrativních procesů. Pouze 

společné úsilí a odhodlání různých stran může učinit e-služby v Evropě realitou. 

Program konference včetně bezplatné registrace je k dispozici na webové stránce 

http://www.esens.eu/event/making-e-services-a-reality-in-europe/. Uzávěrka registrací je 30. října 2014! 
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