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Bc. Miroslav Mervart 
 
Estonsko jako kolébka internetu 
 
Anotace 
 
Příspěvek se týká procesu „internetizace“ v Estonsku, včetně zapojení obyvatel tohoto státu do celé 
řady on-line aktivit. Zmíněny jsou i základní programy, které stály za zrodem této modernizace 
(v oblasti školství, bankovnictví, ale i co se týče zdravotní péče a vzdělání, elektronických voleb a 
dalších služeb).  
 
Klíčová slova 
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Annotation 
 
Article is trying to describe the process of "internetisation" in Estonia, including the involvement  
of the individual inhabitants into a number of on-line activities. Mentioned are the basic programmes 
that were behind the birth of this modernization (in the areas of education, banking, but also with 
regard the health care and education, electronic elections and other services). 
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Základní údaje o elektronizaci Estonska  
 
Během posledních dvaceti let se Estonsko stalo funkčním a elektronicky zabezpečeným státem. Pro 
obyvatele Estonska se elektronické služby staly každodenní záležitostí. To platí i pro:  
 

 e-volby;1 
 e-placení daní;2 
 e-policii;3 
 e-zdravotnictví;4 
 e-školství.5 

 
Téměř o jakoukoli aktivitu může být postaráno skrz pár kliknutí na internetu. Elektronicky stát dává 
lidem svobodu k prožití času v lesích či jakoukoli jinou formou odpočinku. Díky malé rozloze je 
Estonsko ostatně ideálním místem pro testování nových řešení. Jejich implementace pak zpravidla 
probíhá velmi rychle.  
 

                                       
1
 http://e-estonia.com/components/i-voting 

2
 http://e-estonia.com/components/e-tax 

3
 http://e-estonia.com/case-studies/safer-streets-through-technology 

http://e-estonia.com/components/e-police 
http://e-estonia.com/e-estonia/digital-society/public-safety 
4
 http://e-estonia.com/components/electronic-health-record 

5
 http://e-estonia.com/components/e-school 
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Skype 
 
Skype se stal mezinárodním slovem, které je známé 
celosvětově. Téměř 10 % mezinárodních hovorů 
proběhnuvších ve světě je prováděno za využití Skype. Tento 
program bezplatného internetového volání byl vynalezen 
v Estonsku. Jeho vývojářské centrum je v Talinnu. Zkušenosti 
se Skype jsou používány ke snadnému rozvíjení inovativní 
infrastruktury. 

 

 
Generální manažer Skype Tamviki se nechal slyšet, že stačí 4 muži, zavření v kobce na šest měsíců 
a výsledkem je aplikace, zaručující jeden milion uživatelů do dvou měsíců po spuštění. 
 
Životní cyklus každého člověka a e-společnost 
 
V Estonsku panuje názor, že kybernetická řešení jsou skvěle využitelná v každodenním životě. 
Z tohoto důvodu, stát podporuje rozvoj e-řešení pro každou sféru lidského života. E-řešení jsou 
dostupné pro příspěvky na dítě, školní pomůcky, mimo jiné i divadelní lístky, hledání zaměstnání, 
bookování lékařských návštěv, penzijní připojištění.6 
 
V návrhu je plán k umožnění sňatkové registrace skrz internet nebo, pro méně šťastné situace, 
rozvody. 
 

  
 
Většina forem a aplikací státních institucí je dostupná v elektronické formě a může být provedena 
elektronicky. Obyvatelé tedy nejsou nuceni navštěvovat státní instituce. 
 

   
 
Obyvatelé Estonska jsou tak vtaženi do e-služeb, že první na co se ptají, je internetová adresa místo 
telefonního čísla. Každý obyvatel je přizván k nabídce návrhů na nové e-služby nebo otázky skrz  
e-účastnický portál. Díky těmto procesům činnosti státu a veřejného sektoru jako celku sledují 
aktuální potřeby obyvatel. 
 

                                       
6
 http://e-estonia.com/components/x-road 

http://e-estonia.com/news/10-08-18/how-e-government-empowering-citizens-worldwide 
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E-stát a státní portál .ee (e-Estonia) 
 
Informační systém Estonska jako státu začal fungovat v roce 2000. Od té doby už například nebylo 
nutné, aby ministři sebou nosili tašky plné dokumentů. To zredukovalo nároky na rozhodovací proces 
z 5 hodin na cca hodinu a mnoho více času jim tedy zbylo na diskuze ohledně kritických otázek. 
Rozhodnutí jsou nahrávána a mohou být sledována v přímém přenosu. Mnoho z těchto rozhodnutí a 
prací jsou na internetu. Skrz systém e-soudnictví mohou být procházeny návrhy zákonů. Státní 
registry dokumentů jsou také veřejné a takže umožňuje transparentnost vlády a omezovat korupci, 
tudíž každý krok je zaznamenán. Městské rady fungují také on-line.7 
 
Portál je také schopen zobrazit, jaké informace stát uchovává o svém konkrétním obyvateli. Tato 
databáze není ojedinělá, avšak je oddělená od oficiálních databází, které mají zabezpečený kanál. 
V současnosti se skládá ze 60 databází a 600 různých služeb. 
 
Přístupovým kódem k téměř všem elektronickým e-službám je ID karta. Uvnitř je malý čip, který nese 
dva certifikáty, jeden je k autentické identitě a druhý nese elektronický podpis.  
 
Internetové bankovnictví, podílí se na e-volbách, při nákupu vstupenek a dalšího. Je bezpečná, 
protože při každé operaci je požadován pin. ID karta slouží i ke komunikaci mezi státem a občany. 
Mobil s ID používá podobné funkce a také se zvyšuje jeho oblíbenost. 
 
 „Tygří skok“ 
 
Estonsko se nestalo e-státem náhodou. Jeden 
z nejdůležitějších kroků byl učiněn v roce 1997, 
kdy byl spuštěn národní projekt, vybavení 
nejnovějších počítačů s internetovým připojením.   

 
Díky programu „Tygří skok“ počítačové dovednosti rychle zakořenily do společnosti.8 
 
E-Inclusion 
 
Zatímco program Tygři skok byl a je zaměřen na studenty a učitele, program „Look at the World“ 
bere do úvahy společnost jako celek. Program začíná s nabídkou bezplatných počítačů  
a internetových vzdělávacích kursů. Cílem pogramu bylo zredukovat například mezigenerační 
„digitální rozdíly“ (digital gap) a přinést aktivní e-život, i těm, kdo by mohl být kvůli věku či jiným 
důvodům postaven do pozadí (například seniorům a tělesně postiženým). 
 
E-školství 
 
Jedna z nejpoužívanějších e-služeb je e-školství, které slouží rodinám s dětmi ve školním věku. Služba 
je použitelná pro každého (žáci a studenti, učitelé, rodiče). Prostřednictvím e-školství rodiče 
zaznamenávají jak si vedou jejich děti ve škole a sledují jejich výsledky. Učitelé mohou plánovat 
hodiny a vkládat informace o předmětech. Studenti se mohou podívat na plány hodin a třídní 
přehledy. Pro studenty je výhoda v tom, že bezmála nepotřebují papírové záznamy. Na konci střední 
školy každý student vykoná závěrečné zkoušky. Výsledky z nich jsou vloženy přímo do informačního 

                                       
7
 http://www.estonia.eu 

http://www.visitestonia.com 
http://www.czrestart.cz/ 
http://www.facebook.com/pages/EEstonia/125414434199743?sk=photos_stream 
8
 http://www.tiigrihype.ee/et/progetiiger 
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systému. Systém obsahuje výsledky všech středoškoláků a umožňuje jednodušší výměnu informací 
mezi žákem a univerzitou.9 
 
Rychle se rozvíjející informační společnost potřebuje specialisty se širokými znalostmi a praktickými 
zkušenostmi zahrnující informační systém bezpečnosti. Téměř každá vysoká škola v Estonsku nabízí 
vyšší vzdělání v některých aspektech IT. Někteří ze zdejších absolventů představují unikum na celém 
světě – například magistři v oblasti obrany proti kyberútokům (z Talinnské technické univerzity a 
univerzity v Tartu). 
 
Situaci v této oblasti je možné dokreslit poněkud obsáhlejší citací příspěvku o aktuálním vývoji  
(z konce roku 2012): „Když se Ave Lauringsonová vracela letos v lednu z mateřské dovolené do nadace 
Tygří skok, čekalo ji překvapení. Kolegové jí svěřili rozjezd projektu, který by měl do estonských škol 
zavést předmět programování od první třídy základní školy ... V prosinci budou hotové učební 
podklady a v lednu začneme testovat ve školách. Sama jsem byla překvapena, jak to šlo rychle ... 
Právě nadace Tygří skok stála v polovině 90. let za tím, že všechny estonské školy byly postupně 
vybaveny počítači a širokopásmovým připojením ke světové síti ... Pracovníci nadace objížděli celou 
zemi, na náměstích stavěli stany a učili, jak si založit e-mail nebo obsluhovat na webu účet v bance 
... ProgeTiiger, tedy Programovací tygr, je další z aktivit, která při svém oznámení vyvolala mezi lidmi 
obrovský zájem. Na vypracování metodiky a programu se podílejí jak některé školy, tak skupiny rodičů 
a zájem projevily i estonské počítačové firmy, které ostatně na jiných projektech s nadací spolupracují 
... Populární jsou třeba kroužky robotiky, kde žáci staví roboty z Lega a potom pro ně píšou programy 
... Bude záležet na jednotlivých školách, zda a jak do svého učebního plánu předmět zařadí ... Většinou 
je zatím programování jen jako kroužek. Webový design by měli malí Estonci mít jako volitelný 
předmět od páté třídy ... O spolupráci mají zájem jak zavedené firmy, tak početné estonské start-upy. 
Program totiž splňuje základní kritéria, která chce vláda prosadit při nyní chystané reformě 
vzdělávacího systému: umožnit učitelům i žákům větší specializace a propojení s praxí a zároveň vést 
mladé lidi spíše k technickým a přírodovědným oborům ... Právě na ně se soustředí aktivita nadace. 
První kurz začíná koncem října a bude využívat – jak jinak – internetového učebního programu ... Dá 
se Programovací tygr přenést do jiné země? Ano, ale záleží na legislativě. Zájem je veliký, pořád sem 
někdo jezdí. Za dvě hodiny tu budu mít třeba delegaci z Namibie, směje se Ave Lauringsonová.“10 
 

      
 

                                       
9
 Every Estonian schoolchild will soon be able to write their own code and produce software; in: Estonian World, 5. IX. 2012 

http://estonianworld.com/technology/every-estonian-schoolchild-will-soon-be-able-to-write-their-own-code-and-produce-
software/ 
http://sustainableenergetics.eu/ 
10

 Ehl, M., Estonští školáci se budou učit programovat už od první třídy; in: ihned.cz, 17. X. 2012 http://zpravy.ihned.cz/c1-
57973970-estonsti-skolaci-se-budou-ucit-programovat-uz-od-prvni-tridy-zeme-je-prospikovana-webem 
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E-podnikání, e-placení daní, e-banky 
 
Na e-businessovém portálu, zabere vytvoření a registrovaní společnosti 18 minut. K vytvoření 
společnosti prostřednictvím internetu je možné jen s estonskou ID kartou, ale také s průkazy 
sousedních států a některých dalších. 
 
Občané a další obyvatelé mohou vstoupit do e-daňového systému, vytvářet aplikace do univerzit a 
kontrolovat data ve státním registru a mnohem víc. Ještě navíc, přístup do všech e-služeb je 
poskytován skrze internetové bankovní sítě, které vytváří nové služby dostupné pro všechny 
internetové bankovní zákazníky.11 
 
Před daňovým přiznáním nemusí každý plátce daně ručně počítat svůj příjem. Tyto kalkulace jsou 
nyní automaticky sbírány od zaměstnanců. Obyvatel musí pouze vstoupit do e-daňového systému 
používajícího jeho občanskou ID kartu nebo do internetové banky.  
 
Jediný dokument nemusí být vytisknut a čekání během úředních hodin už není třeba. E-daňová deska 
je dostupná každý den. Je to „nejoblíbenější služba roku 2011“ v Estonsku.  
 
V Estonsku se nepoužívá výraz, „jdu do banky, ale zaloguju se“. Estonci nejsou nuceni fyzicky 
navštěvovat banku. Otevírací doba neexistuje, banka je otevřená 24 hodin denně. V dnešní době je 
98% estonských bankovních transakcí prováděno přes internet. 
 
S každým účtem v bance tudíž přichází i používání internetového bankovnictví. Internetové 
bankovnictví je bezpečné, je zapotřebí ověření přes ID kartu nebo výbava ID mobilního telefonu. 
 
E-zdravotnictví 
 
Estonsko využívá elektronické recepty, které nejsou tisknuty na papír, navíc digitální recepty nelze 
údajně tak snadno zapomenout nebo zneužít.  
 
E-policie 
 
Policie má on-line přístup do databáze (Schengenského prostoru) např. ke zjištění vozidel, která byla 
ukradena. Umožňuje také policii vytvářet operativní rozhodnutí s okamžitou výměnou informací. Ani 
oběti zločinů nejsou nuceni navštívit policejní stanice. Záznam o zločinu je vyřízen elektronicky a 
elektronicky podepsán.12 Policista se může, v případě potřeby, podívat do prakticky jakékoli databáze 
o fyzických a právnických osobách. Omezení se týkají pouze databáze informátorů a databáze 
zpravodajských služeb. Případy zneužití těchto údajů policisty jsou prý naprosto ojedinělé. 
 

                                       
11

 http://www.investinestonia.com  
http://www.tradewithestonia.com 
http://eurocollection.ning.com 
http://www.ship.gr/estonia/ 
12

 Cyber security reliable; in: Neurope. 5. II. 2012 
http://www.neurope.eu/article/mcafee-cyber-security-reliable 
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Zajímavou součástí bezpečnostní komunity státu je i domobrana (polovojenské uskupení, zahrnující i 
sekce pro ženy a mládež). Naprostým unikátem v evropském srovnání je zřejmě to, že součástí této 
Domobrany je i „kyberdomobrana“,  tedy dobrovolníci, střežící kyberprostor země a reagující na 
snahy o jehonarušení. 
 
E-vstupenky 
 
Pouze turisté v Estonsku kupují papírové vstupenky. Vstupenky obyvatel jsou registrovány v jejich 
občanských ID kartách. Papírovým vstupenkám tím pádem už skoro úplně odzvonilo. 
 
Příroda on-line 
 
V přírodě jsou rozmístěné webkamery, například na místech kde zvířata přijímají potravu nebo 
v ptačích rezervacích. Tyto webkamery pomáhají také odhalovat vandaly. Také historické a kulturní 
památky jsou tímto způsobem „přístupné“ 24 hodin denně. 
 
E-volby 
 
Od roku 2005, může každý občan s volebním právem volit elektronicky přes internet. Používají 
k tomu ID karty nebo mobil s ID. Mohou odeslat svůj hlas z domova anebo i když cestují. Přes ID kartu 
se prověří identita voliče, ale jeho hlas zůstává anonymní, protože okamžitě po volbě se jeho hlas 
oddělí od jeho digitálního podpisu. V roce 2011 volilo elektronicky 24% procent všech lidí skrz 
internet. Tato volba se stává populárnější.13 

                                       
13

 http://news.discovery.com 
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Rámeček: klíčová fakta o Estonsku 
 

 63 % populace ve věku 6-74 let používá internet. 

 53 % domácností vlastní doma počítač a 89 % z nich je připojeno k internetu. 

 všechny estonské školy jsou připojeny k internetu. 

 V roce 2007 86% daňových poplatníků prokazovalo své příjmy pomocí internetu. 

 79 % estonských internetových uživatelů, řídí své e-bankovnictví skrz internet. 

 Estonsko si drží 4. místo v evropském pořadí v online přístupnosti k veřejným službám. 

 Více než 80% voličů je držiteli ID karet. 
 

 
Závěr  
 
Ve svém příspěvku jsem se zabýval problematikou internetizace respektive elektronizace Estonska a 
rozvedl jednotlivé služby, které stát poskytuje. A dospěl jsem k závěru, že i když se tento stát dostal 
na úroveň, o které se větším státům ani nesnilo, důsledky i menšího výpadku internetu nebo dokonce 
proudu mohou mít fatální důsledky. Estonsko nesporně patří ke špičce v oblasti digitalizace a 
poskytování internetu na svém území, výrazně přispělo i ke zjednodušení života všech svých obyvatel.  
 


