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Shrnutí 
I Zatímco se svět stále více digitalizuje, ke zvládání soukromého i profesního života je 
třeba určitá úroveň digitálních dovedností. V roce 2019 třetina dospělých osob v EU 
v zaměstnání nebo hledajících práci – tj. více než 75 milionů lidí – neměla ani základní 
digitální dovednosti nebo během předchozích tří měsíců vůbec nepoužívala internet. 
Podíl byl vyšší u osob s nízkou úrovní dosaženého vzdělání, starších lidí 
a nezaměstnaných. 

II Úlohou EU, pokud jde o zvyšování digitálních dovedností, je podpora vnitrostátních 
opatření prostřednictvím pokynů a doporučení, poskytování podpory sítím pro 
spolupráci a financování opatření zaměřených na toto téma. Primární odpovědnost za 
vzdělávací systémy a odbornou přípravu však nesou členské státy EU. 

III Tato zpráva není výsledkem auditu, ale přezkumem převážně veřejně dostupných 
informací. Nezahrnuje žádné posouzení opatření přijatých v této oblasti Komisí, ani 
žádná doporučení. Nedávný vývoj v oblasti základních digitálních dovedností 
u pracovní síly mezi 25 a 64 lety jsme zasadili do kontextu opatření EU v této oblasti od 
roku 2010, zejména za posledních 5 let. Začátek nového programového období EU 
2021–2027 je ideálním časem k upozornění na význam této problematiky a ke 
stanovení potenciálních výzev na vysoké úrovni pro ty, kdo v tomto období do začátku 
roku 2021 připravují programy a vybírají projekty. 

IV Tento přezkum ukazuje, že EU již dlouho uznává význam základních digitálních 
dovedností pro všechny občany a zahrnula tuto otázku do své strategie Evropa 2020. 
Od roku 2010 zahájila EU řadu různých iniciativ zaměřených na digitální dovednosti – 
často jako součást širších opatření. Jde o široké téma zahrnující mnoho zúčastněných 
stran na mnoha úrovních. Výsledkem je řada souběžných a vzájemně částečně 
propojených opatření na úrovni EU. Od roku 2016 existuje větší zaměření na digitální 
nebo základní dovednosti, ačkoli se opatření i nadále často zaměřují na jiné 
dovednosti, úrovně dovedností nebo cílové skupiny. 

V Do roku 2015 se opatření EU nezaměřovala konkrétně na základní digitální 
dovednosti pro dospělé. Od té doby se opatření, jejichž cílem je zvýšení procenta 
pracovní síly se základními digitálními dovednostmi, dostala více do popředí. Komise 
vymezila mezinárodně uznávaný rámec digitálních kompetencí, podpořila rozvoj 
vnitrostátních strategií v oblasti digitálních dovedností a pomohla vytvořit vnitrostátní 
koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa téměř ve všech členských státech. Na 
druhé straně Komise v roce 2019 dospěla k závěru, že počet projektů na prohlubování 
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dovedností dospělých osob s nízkou kvalifikací financovaných Unií není dostatečný. 
A přestože Digitální agenda pro Evropu navrhla digitální gramotnost a kompetenci jako 
prioritu Evropského sociálního fondu (ESF) na období 2014–2020, projekty zaměřené 
konkrétně na odbornou přípravu týkající se digitálních dovedností v členských státech 
představovaly pouze přibližně 2 % celkového financování ESF za toto období. 

VI Podle ukazatelů používaných Komisí došlo v posledních letech u členských států 
EU jako celku pouze k malému pokroku, pokud jde o základní digitální dovednosti. 
Ačkoli členské státy EU s nejlepšími výsledky patří mezi vedoucí skupinu zemí na 
celosvětové úrovni (tam, kde existují srovnatelné údaje), členské státy s nejhoršími 
výsledky na tom nejsou o nic lépe než země nacházející se na nejnižších příčkách 
žebříčku zemí mimo EU. U této druhé skupiny členských států se situace v období 2015 
až 2018 postupně zhoršovala, což naznačuje, že digitální propast neexistuje pouze mezi 
skupinami v rámci jednotlivých členských států, ale v tomto ohledu také mezi zeměmi 
s dobrými a zeměmi se špatnými výsledky. 

VII Pro nové období 2021–2027 Komise poprvé stanovila konkrétní cíl týkající se 
zvýšení procenta občanů se základními digitálními dovednostmi, a to z 56 % 
v roce 2019 na 70 % v roce 2025. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, identifikovali jsme 
některé výzvy, zejména přidělování konkrétních částek z budoucích programů EU, 
stanovování dílčích cílů a milníků na cestě k dosažení tohoto cíle, určování projektů 
zaměřených na základní digitální dovednosti dospělých a důsledné posuzování 
digitálních dovedností během delšího časového úseku v rychle se měnícím digitálním 
prostředí. 
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Úvod 
01 V roce 2019 nemělo 35 % pracovní síly EU – tj. osoby pracující nebo hledající  
práci – ve věku od 25 do 64 let, což představuje více než 75 milionů lidí, ani základní 
digitální dovednosti (nebo jejich dovednosti nemohly být posouzeny, protože během 
posledních 3 měsíců nepoužívali internet). V rámci EU existují značné rozdíly mezi 
členskými státy (obrázek 1). 

Obrázek 1 – Procento aktivní pracovní síly nedisponující ani základními 
digitálními dovednostmi v roce 2019 

 
Pozn.: údaje vycházejí ze států EU-28 a zahrnují i ty občany, u nichž nebylo možné posoudit jejich 
dovednosti, protože během posledních 3 měsíců nepoužívali internet. 

Zdroj: Eurostat. 
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Rámeček 1 

Co jsou „základní digitální dovednosti“ 
Digitální dovednosti nebo kompetence se definují různými způsoby a existuje 
několik termínů, jako například „digitální gramotnost“, „digitální kompetence“, 
„dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií“ a „elektronické 
dovednosti“, které se často používají jako synonyma. V květnu 2018 vymezila 
Evropská rada digitální kompetenci takto: „Digitální kompetencí se rozumí 
sebejisté, kritické a odpovědné používání digitálních technologií a interakce s nimi 
při výuce, v práci a při účasti na dění ve společnosti. Zahrnuje informační a datovou 
gramotnost, komunikaci a spolupráci, mediální gramotnost, tvorbu digitálního 
obsahu (včetně programování), bezpečnost (včetně schopnosti snadno se 
pohybovat v digitálním prostředí a kompetencí souvisejících s kybernetickou 
bezpečností), otázky související s duševním vlastnictvím, řešení problémů a kritické 
myšlení“.  

Pokud jde o úroveň digitálních dovedností, odkazujeme zejména na Evropský 
rámec digitálních kompetencí pro občany (viz bod 09), který u základních úrovní 
kompetencí vyžaduje, aby osoba byla schopna plnit jednoduché úkoly ve všech 
oblastech zmíněných Radou. 

02 Důsledky této „digitální propasti“ spočívají v tom, že dospělí s nižší úrovní 
digitálních dovedností se častěji setkávají s problémy při hledání zaměstnání, a když do 
zaměstnání nastoupí, vydělávají méně než dospělí s vyšší úrovní digitálních 
dovedností1. Analýza OECD ukazuje, že ve většině zemí vzrostla poptávka po základních 
digitálních dovednostech. Mnozí pracovníci používají informační a komunikační 
technologie (IKT) pravidelně bez odpovídajících dovedností v oblasti IKT: v průměru 
více než 40 % pracovníků, kteří denně používají kancelářský software, nemá dostatečné 
dovednosti pro jeho efektivní používání2. V únoru 2020 Komise ve svém sdělení 
„Formování digitální budoucnosti Evropy“3 zdůraznila, že více než 90 % pracovních míst 
již vyžaduje alespoň základní digitální dovednosti, avšak potřeba digitálních dovedností 
jde daleko nad rámec trhu práce. 

03 Pandemie COVID-19 dále zdůraznila význam základních digitálních dovedností pro 
občany. V červnu 2020 Komise uvedla: „Koronavirová krize ukázala, jak zásadní je, aby 
                                                        
1 Does having digital skills really pay off?, Adult skills in focus, OECD, 2015. 

2 Skills for a Digital World, zasedání ministrů v roce 2016 zabývající se digitální ekonomikou, 
podkladový dokument, OECD, 2016, s. 6. 

3 COM(2020) 67 final. 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5js023r0wj9v-en.pdf?expires=1607634214&id=id&accname=guest&checksum=785DB89F8FF147E5E8374C0AE7F09981
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jlwz83z3wnw-en.pdf?expires=1607634591&id=id&accname=guest&checksum=71D7994631AB42F033FFC4EDD812FD80
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byli občané a podniky propojeni a schopni vzájemné interakce na internetu. Budeme 
i nadále spolupracovat s členskými státy na určování oblastí, do nichž je zapotřebí více 
investovat, aby mohli všichni Evropané využívat digitálních služeb a inovací“4. 

04 EU již nějakou dobu uznává potřebu vybavit občany digitálními dovednostmi. 
Dlouhodobá strategie EU na vysoké úrovni, Evropa 2020, která byla realizována od 
roku 2010 do roku 2020, zahrnovala jako jednu ze svých sedmi „stěžejních iniciativ“ 
Digitální agendu pro Evropu. V této strategii se tvrdí, že se Komise bude snažit 
„podpořit přístup k internetu a jeho používání všemi evropskými občany, především 
prostřednictvím činností na podporu počítačové gramotnosti a přístupnosti“, 
a konkrétně digitální dovednosti tato strategie označuje jako něco, co členské státy 
musí rozvíjet5. Od zahájení této strategie v roce 2010 vyvinula EU řadu iniciativ, které 
zahrnují digitální dovednosti v různé míře – jak je uvedeno v textu této zprávy. 

05 Primární odpovědnost za vzdělávací systémy a odbornou přípravu nesou členské 
státy. Politika EU v těchto oblastech je koncipována tak, aby podporovala opatření 
v členských státech6. Úlohou EU je proto také pomáhat členským státům řešit společné 
výzvy, jako například stárnoucí společnost, nedostatek dovedností, technologický 
rozvoj a konkurence na globální úrovni. 

06 V tomto rámci může EU vedle podpory strukturálních reforem a cílených projektů 
z prostředků EU také přijímat pokyny a doporučení a poskytovat podporu sítím pro 
spolupráci. Jelikož však iniciativy EU v oblasti základních digitálních dovedností pro 
dospělé jsou obvykle součástí širších iniciativ, není obecně možné určit celkovou výši 
prostředků EU vynaložených konkrétně na oblast základních digitálních dovedností pro 
dospělé. 

  

                                                        
4 Viz tisková zpráva Komise ze dne 11. června 2020, Brusel. 

5 Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění – 
KOM(2010) 2020 v konečném znění. 

6 Smlouva o fungování Evropské unie, články 165 a 166. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_1025
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Cíl, rozsah a koncepce přezkumu 
07 Vzhledem k významu základních digitálních dovedností v mnoha částech 
hospodářství a vzhledem k vysokému počtu dospělých, kteří tyto dovednosti nemají, je 
cílem tohoto přezkumu poskytnout přehled a analýzu různých způsobů, kterými EU 
podporuje úsilí členských států o zlepšení této situace – viz obrázek 2. Tento přezkum 
navazuje na předchozí zprávy EÚD v této oblasti7. Zabýváme se tím, co se uskutečnilo 
od roku 2010, a stanovujeme záměry Komise pro příští programové období  
2021–2027. Naším cílem je na začátku nového programového období EU 2021–2027 
upozornit na význam této problematiky a stanovit potenciální výzvy na vysoké úrovni 
pro ty, kdo v tomto období do začátku roku 2021 připravují programy a vybírají 
projekty. 

08 EÚD se angažuje ve společné projektové skupině EUROSAI „Workforce 2030 – 
Challenges and opportunities“8 (Pracovní síla 2030 – výzvy a příležitosti), jež se zabývá 
globálními, technologickými a demografickými změnami, které svět čekají v budoucnu, 
a jejich dopady na pracovní sílu. Nejvyšší kontrolní instituce zahájily řadu souběžných 
auditů a tento přezkum bude součástí závěrečné zprávy pracovní skupiny. 

                                                        
7 Zvláštní zprávy č. 19/2020, č. 22/2018, č. 5/2017 a č. 3/2015. 

8 V této projektové skupině se angažují nejvyšší kontrolní instituce Bulharska, Finska, Izraele, 
Itálie, Polska, Korejské republiky, Republiky Severní Makedonie a EÚD. 



 10 

 

Obrázek 2 – Rozsah přezkumu 

 
Poznámka: zelená barva s odškrtnutím označuje rozsah tohoto přezkumu. 

Zdroj: EÚD. 

09 V roce 2013 zveřejnila Komise Evropský rámec digitálních kompetencí pro občany 
(DigComp)9 jako referenční rámec, jehož úkolem je vysvětlit, co znamená být „digitálně 
kompetentní“. Nejnovější verze rámce DigComp10 nabízí komplexní popis znalostí, 
dovedností a postojů, které lidé potřebují v pěti oblastech kompetencí: informační 
a datová gramotnost, komunikace a spolupráce, tvorba digitálního obsahu, řešení 
problémů a bezpečnost. Rámec DigComp rovněž stanoví osm různých znalostních 
úrovní od „základní“ až po „vysoce specializovanou“, přičemž vychází ze struktury 
a terminologie evropského rámce kvalifikací (EQF). 

10 Od roku 2015 zveřejňuje Eurostat každý rok (kromě roku 2018) složený ukazatel 
(známý jako ukazatel digitálních dovedností), který měří digitální dovednosti ve čtyřech 
oblastech odpovídajících pěti oblastem kompetencí rámce DigComp s výjimkou 
bezpečnosti (do roku 2020). Údaje Eurostatu rozdělují osoby podle toho, zda mají 
nulové, nízké, základní nebo vyšší než základními dovednosti (nebo jejich dovednosti 

                                                        
9 Ferrari, Anusca: DIGCOMP: Rámec pro rozvoj a pochopení digitálních kompetencí v Evropě, 

JRC, 2013. 

10 Carretero, S.; Vuorikari, R. a Punie, Y. (2017). DigComp 2.1: Rámec digitálních kompetencí 
pro občany s osmi znalostními úrovněmi a příklady použití, EUR 28558 EN, 
doi:10.2760/38842. 

Věkové skupiny

Úrovně podle ukazatelů 
EUROSTATU

Vyšší než základní

Základní

Nízká

Ne

Klíčové kompetence 
pro celoživotní učení

Komp. v oblasti gramotnosti

Občanská komp.

Komp. v oblasti kulturního povědomí 
a vyjadřování

Podnikatelská komp.

Digitální komp.
Personální a sociální komp. 

a komp. k učení

Komp. v oblasti přírodních věd, 
technologií a inženýrství 

a matematická (numerická) komp.

Jazyková komp.

Oblasti Evropského rámce 
digitálních kompetencí

Informační a datová gramotnost

Komunikace a spolupráce

Tvorba digitálního obsahu

Řešení problémů

Bezpečnost
(do roku 2020 ji ESTAT a DESI nezahrnovaly)

nad 7565–7455–6445–5435–4425–3416–24do 15

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/digcomp-framework-developing-and-understanding-digital-competence-europe
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/digcomp-framework-developing-and-understanding-digital-competence-europe
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf


 11 

 

nelze posoudit). Tento přezkum se zaměřuje na opatření EU, která jsou určena ke 
zlepšení digitálních dovedností dospělých z nulové nebo nízké úrovně na základní nebo 
vyšší než základní úroveň. Tato opatření jsou často součástí širších iniciativ zaměřených 
na základní dovednosti, digitální dovednosti nebo celoživotní učení. Mezi další opatření 
týkající se digitálních dovedností analyzovaná v této zprávě patří index digitální 
ekonomiky a společnosti (DESI), mezinárodní DESI a průzkum v oblasti dovedností 
prováděný v rámci Programu OECD pro mezinárodní hodnocení kompetencí dospělých. 
Tyto různé ukazatele nepřinášejí stejné výsledky a nejsou vždy srovnatelné kvůli 
rozdílným metodickým přístupům. Podrobný popis těchto ukazatelů a jejich metodik je 
uveden v příloze I. 

11 Jelikož se nejedná o zprávu o auditu, ale o přezkum, jsou informace v této zprávě 
založeny hlavně na veřejně dostupných informacích nebo materiálech shromážděných 
konkrétně pro tento účel ve spolupráci s Komisí a za účasti řady generálních ředitelství 
(GŘ): EMPL, CNECT, EAC, ESTAT, a GROW (celé názvy těchto GŘ viz Glosář). Tyto 
informace zahrnují veřejné dokumenty týkající se základních digitálních dovedností, 
analýzy přidělování rozpočtu EU a výdajů EU na zlepšování digitálních dovedností 
dospělých alespoň na základní úroveň. V případě ESF jsme analyzovali využívání 
tematického cíle vzdělávání a odborná příprava pro základní digitální dovednosti, 
abychom ilustrovali, jak operační programy zavedly iniciativy EU a zaměřily se na 
základní digitální dovednosti. Rovněž jsme zkoumali různé způsoby, kterými Evropská 
komise a OECD posuzují a měří digitální dovednosti. 
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Analýza 

Stav 

Potřeby v oblasti digitálních dovedností v EU 

12 Růst digitalizace vedl v posledních letech na trhu práce ke zvýšené poptávce po 
digitálních dovednostech a očekává se, že tato poptávka v budoucnu dále poroste. 
Evropský průzkum digitálních dovedností z roku 201711 uvádí, že „v některých 
kategoriích pracovních míst vyžaduje 90 % pracovních míst specifické typy digitálních 
dovedností. Nejčastěji jsou ve všech povoláních vyžadovány základní digitální 
dovednosti.“ Tento průzkum zjistil, že potřeba digitálních dovedností se rozšířila daleko 
nad rámec tradičních kancelářských profesí například na pracovní místa techniků 
a kvalifikovaných pracovníků v zemědělství. Specializované digitální dovednosti byly 
vyžadovány v mnohem menší míře a týkaly se konkrétních odvětví. Podle evropského 
průzkumu dovedností a pracovních míst z roku 201412 více než 70 % zaměstnanců v EU 
uvedlo, že k vykonávání svých pracovních úkolů potřebuje základní (19 %) nebo mírně 
pokročilou (52 %) úroveň dovedností v oblasti IKT13. Obrázek 3 ukazuje situaci 
v každém z členských států EU. 

                                                        
11 ICT for work: Digital skills in the workplace, závěrečná zpráva, 2017: ISBN 

978-92.79.67761-8. 

12 Evropský průzkum dovedností a pracovních míst, Cedefop. 

13 Cedefop (2016), „The great divide: Digitalisation and digital skill gaps in the EU workforce“, 
#ESJsurvey Insights, No 9, Soluň: Řecko. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7a51fb41-92ad-11e7-b92d-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7a51fb41-92ad-11e7-b92d-01aa75ed71a1
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-skills-and-jobs-survey-esjs
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Obrázek 3 – Úroveň dovedností v oblasti IKT potřebná k výkonu práce 

 
Pozn.: úrovně digitálních dovedností byly vymezeny takto: základní úroveň (používání počítače, tabletu 
nebo mobilního zařízení k e-mailové komunikaci nebo prohlížení internetu), mírně pokročilá úroveň 
(zpracovávání textu nebo vytváření dokumentů nebo tabulek) a pokročilá úroveň dovedností v oblasti 
IKT (vývoj softwaru či aplikací nebo programování a používání programovacích jazyků či balíčků 
statistické analýzy). 

Zdroj: Cedefop, Evropský průzkum dovedností a pracovních míst, 2014. 

13 Evropský průzkum digitálních dovedností rovněž zjistil, že 15 % pracovišť v EU 
zaznamenalo u svých pracovníků nedostatky v oblasti digitálních dovedností. 
Nedostatky související se základními dovednostmi se soustředily více mezi techniky 
(22 %), pomocnými a nekvalifikovanými pracovníky (21 %), pracovníky v oblasti prodeje 
(20 %) a administrativními pracovníky (17 %)14, což dokládá význam základních 
digitálních dovedností pro širokou škálu povolání. 

Úroveň digitálních dovedností v EU 

14 Podle složeného ukazatele Eurostatu se úroveň základních digitálních dovedností 
na úrovni EU a ve většině členských států v posledních letech postupně zvyšovala. 

                                                        
14 Curtarelli, Maurizio; Gualtieri, Valentina; Shater Jannati, Maryam a Donlevy, Vicki, ICT for 

work: Digital skills in the workplace, Final report (IKT pro práci: Digitální dovednosti na 
pracovišti, závěrečná zpráva), 2016, s. 8 a 95. 
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https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-skills-and-jobs-survey-esjs
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-work-digital-skills-workplace
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-work-digital-skills-workplace
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-work-digital-skills-workplace
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Obrázek 4 ilustruje vývoj digitálních dovedností15 u ekonomicky aktivních dospělých 
osob od roku 2015 do roku 2019 ve všech členských státech. V sedmi členských státech 
se mezi lety 2015 a 2019 podíl dospělých osob s alespoň základními digitálními 
dovednostmi mírně snížil. 

Obrázek 4 – Procento pracovní síly ve věku od 25 do 64 let s alespoň 
základními digitálními dovednostmi 

 
Pozn.: podle Eurostatu se u České republiky, Itálie, Lotyšska a Lucemburska v letech 2015 až 2019 
změnila metoda sběru údajů. U Švédska mají údaje za rok 2019 nízkou spolehlivost. 

Zdroj: Eurostat. 

15 V roce 2014 Komise zavedla index digitální ekonomiky a společnosti (DESI), 
složený index, který shrnuje relevantní ukazatele týkající se výkonnosti Evropy 
v digitální oblasti a sleduje pokrok členských států na poli digitální 
konkurenceschopnosti. Jedním z pěti „okruhů“ DESI je „lidský kapitál“. Tento okruh 
zohledňuje jak základní, tak pokročilé digitální dovednosti, jelikož obojí je pro evropské 
hospodářství zásadní. Obrázek 5 ukazuje, jak se členské státy řadí z hlediska okruhu 
lidského kapitálu indexu DESI. Úrovně základních a pokročilých digitálních dovedností 
nejsou stejné. 

                                                        
15 Viz příloha I. 
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Obrázek 5 – Okruh lidského kapitálu indexu DESI v roce 2019 – základní 
a pokročilé dovednosti 

 
Pozn.: pro účely naší analýzy jsme považovali kategorie indexu DESI „dovednosti uživatelů internetu“ 
a „pokročilé dovednosti a rozvoj“ za ekvivalent základních a pokročilých digitálních dovedností. 

Zdroj: GŘ CNECT. 

16 K úrovni digitálních dovedností přispívá řada faktorů. Patří mezi ně fyzická 
infrastruktura: dostupnost počítačů a dobré připojení k internetu. Analýza OECD16 
ukazuje, že zatímco rozdíly mezi pohlavími nejsou příliš výrazné, na digitální dovednosti 
má vliv dosažené vzdělání a věk. Zatímco mnoho dospělých s nízkým vzděláním ve 
většině zemí postrádalo základní znalosti v oblasti používání IKT, mezi dospělými 
s terciárním vzděláním byly tyto dovednosti téměř všeobecně přítomny. Pokud jde 
o věk, dovednosti v oblasti IKT u osob starších 30 let se ve sledovaném vzorku 
postupně zhoršovaly. Údaje Eurostatu tyto trendy potvrzují (obrázek 6). 

                                                        
16 Výsledky z publikace: OECD (2019), Skills Matter: Additional Results from the Survey of Adult 

Skills, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paříž. 
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Obrázek 6 – Procento osob v EU s alespoň základními digitálními 
dovednostmi podle věku a úrovně dosaženého vzdělání 

 
Zdroj: Eurostat. 

17 Obrázek 7 ukazuje různé úrovně dovedností v rámci pracovní síly z jiné 
perspektivy. Znázorňuje, že existuje zřetelná a rostoucí propast mezi úrovní digitálních 
dovedností osob v zaměstnání a nezaměstnaných. Je proto velmi důležité 
neopomenout nezaměstnané při úsilí o zvyšování úrovně digitálních dovedností, aby se 
maximalizovaly jejich šance na úspěšný (opětovný) vstup na trh práce. 
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Obrázek 7 – Procento osob v EU bez digitálních dovedností či s nízkými 
digitálními dovednostmi podle jejich postavení v zaměstnání 

 
Pozn.: tento graf nezahrnuje osoby, jejichž digitální dovednosti nebylo možné posoudit. 

Zdroj: Eurostat. 

Celosvětové srovnání úrovní digitálních dovedností 

18 Mezinárodní verze indexu DESI (I-DESI) poskytuje celkové posouzení situace EU ve 
srovnání s některými ekonomikami zemí mimo EU17. I-DESI rozšiřuje výsledky DESI na 
země mimo EU pomocí ukazatelů, které měří podobné proměnné. Na rozdíl od DESI, 
který využívá primární zdroje, vychází I-DESI z řady sekundárních zdrojů důkazů. I-DESI 
je méně propracovaný ukazatel než DESI, ale umožňuje široký přehled toho, jak se 
země navzájem liší. 

19 Obrázek 8 poskytuje přehled o tom, v jaké situaci se nacházejí členské státy EU 
jako celek, čtyři členské státy s nejlepšími výsledky a čtyři s nejhoršími výsledky, oproti 
srovnávaným zemím mimo EU, pokud jde o základní digitální dovednosti v období 
2015–2018. Hodnocení členských států EU je celkově v souladu s hodnocením 

                                                        
17 Viz I-DESI 2020: How digital is Europe compared to other major world economies? (zahrnuté 

země: EU-28, Austrálie, Brazílie, Kanada, Čile, Čína, Island, Izrael, Japonsko, Mexiko, Nový 
Zéland, Norsko, Jižní Korea, Rusko, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené státy). 
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ostatních zemí: průměrné hodnoty těchto dvou skupin byly v roce 2018 velmi podobné 
a hodnocení čtyř členských států s nejlepšími výsledky a čtyř členských států 
s nejhoršími výsledky bylo v daném období v souladu s hodnocením srovnávaných zemí 
mimo EU s nejlepšími a nejhoršími výsledky. Podle I-DESI dosáhla řada zemí – devět 
z 28 členských států EU a pět ze 17 zemí mimo EU – v roce 2018 horšího skóre než 
v předchozích letech. 
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Obrázek 8 – I-DESI: Mezinárodní srovnání obyvatelstva s alespoň 
základními digitálními dovednostmi v období 2015–2018 

 
Poznámka: ukazatel I-DESI pro základní digitální dovednosti vychází z ukazatelů a výpočtů OECD. Více 
podrobností viz příloha I, TOP 4 a LOW 4 – tj. země s nejlepšími a nejhoršími výsledky – každý rok se liší. 
Podle zhotovitele jsou údaje za rok 2018 odhadnuty na základě nejlepších dostupných metod pro 
dosazování chybějících hodnot. 

Zdroj: EÚD na základě souboru údajů zprávy I-DESI 2020. 

20 Dalším zdrojem údajů o úrovni digitálních dovedností v jednotlivých zemích je 
Program OECD pro mezinárodní hodnocení kompetencí dospělých. Toto hodnocení je 
založeno na průzkumu, který měří znalosti dospělých, pokud jde o klíčové dovednosti 
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v oblasti zpracování informací – gramotnost, matematická gramotnost a řešení 
problémů (neboli digitální dovednosti), – a to, jak dospělí využívají tyto dovednosti 
doma, v práci a v širší komunitě k řešení typů problémů, se kterými se běžně setkávají 
jako uživatelé IKT v moderní společnosti. Ústředním cílem hodnocení jsou kognitivní 
rozměry řešení problémů a používání IKT je cílem sekundárním. Na rozdíl od DESI 
zahrnuje toto hodnocení test, nikoli sebehodnocení, a může proto poskytnout 
objektivnější výsledek. Z 21 členských států EU (nebo regionů členských států), které se 
tohoto hodnocení zúčastnily, 17 provedlo část týkající se digitálních dovedností 
(obrázek 9). 
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Obrázek 9 – Znalosti dospělých v oblasti řešení problémů, v procentech 
obyvatelstva 

 
Poznámky: průzkum byl proveden ve třech kolech: 2011–12, 2013–14 a 2017 (příloha I). 

Kypr, Francie, Itálie a Španělsko se zúčastnily testů gramotnosti a matematické gramotnosti, ale 
rozhodly se nezúčastnit části testů zaměřené na řešení problémů.  

Úroveň 1 a nižší než úroveň 1 odpovídají obecně základním digitálním dovednostem. 

Zdroj: graf EÚD na základě údajů OECD. 

21 Výsledky průzkumu OECD jsou obecně v souladu s DESI a ukazují, že v oblasti 
digitálních dovedností dosahují obecně nejlepších výsledků severské země a že pět 
zemí EU s nejlepšími výsledky patří mezi země s nejlepšími výsledky i celosvětově. 
Obdobně i členské státy, které mají nižší skóre DESI, se v tomto hodnocení řadí pod 
průměr OECD. 
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Opatření EU do roku 2020 

Strategické iniciativy na podporu digitálních dovedností 

22 Nedostatek dovedností v oblasti IKT uznává EU již téměř dvě desetiletí18. V této 
souvislosti zřídily závěry Rady ze dne 12. května 200919 strategický rámec evropské 
spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) a v roce 2010 byl do 
strategie Evropa 202020 prostřednictvím Digitální agendy pro Evropu (bod 04) zahrnut 
prvek digitálních dovedností. Strategie Evropa 2020 zahrnovala také „agendu pro nové 
dovednosti a pracovní místa“, jejímž cílem bylo modernizovat pracovní trhy a posílit 
postavení občanů rozvojem jejich dovedností v průběhu celého života za účelem 
zvýšení účasti na trhu práce a lepšího vyrovnání nabídky a poptávky na trhu práce, 
mimo jiné prostřednictvím mobility pracovních sil. 

23 Od roku 2010 zavedla EU řadu různých iniciativ zaměřených na digitální 
dovednosti – často jako součást širších opatření. Jde o široké téma zahrnující mnoho 
zúčastněných stran na mnoha úrovních: například velkou část obyvatelstva, různé 
úrovně správy, vzdělávání a průmysl. Výsledkem je řada souběžných a vzájemně 
částečně propojených opatření na úrovni EU. Tabulka 1 uvádí přehled opatření 
uvedených v následujících odstavcích a zahrnuje také doporučení Rady z roku 2018 
týkající se klíčových kompetencí pro celoživotní učení (rámeček 1) a nejnovější verzi 
rámce DigComp (bod 09). Tabulka také ukazuje, že od roku 2016 existuje větší 
zaměření na digitální nebo základní dovednosti, opatření se však i nadále často 
zaměřují spíše na jiné dovednosti, úrovně dovedností nebo cílové skupiny než 
konkrétně na základní digitální dovednosti pro dospělé. 

                                                        
18 Viz eEurope 2002: dopady a priority. Sdělení jarnímu zasedání Evropské rady ve 

Stockholmu, 23.–24. března 2001 (COM(2001) 140 final) nebo ministerské prohlášení ze 
dne 11. června 2006, Riga, Lotyšsko. 

19 Závěry Rady ze dne 12. května 2009 o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy („ET 2020“). 

20 Sdělení Komise: Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, COM(2010) 2020 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l24226a&from=PL
https://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/documents/declaration_riga.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=en
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Tabulka 1 – Probíhající opatření EU a oblasti dovedností, úrovně 
dovedností a věkové skupiny, na které se zaměřují 

Opatření EU Oblast dovedností Úroveň 
dovedností 

Věková 
skupina 

Digitální agenda pro 
Evropu (2010) 

Sedm prioritních 
oblastí, včetně 
digitálních 
dovedností 
a začleňování 

Všechny typy 
úrovní 

Věková 
skupina 16–74 

Rámec digitálních 
kompetencí pro 
občany (2013) 

Digitální dovednosti Všechny úrovně 
dovedností 

Všechny 
věkové 
skupiny 

Strategie pro jednotný 
digitální trh (2015) 

Digitální dovednosti 
a odborné znalosti 
výslovně zmíněny, 
ale zahrnuje i jiné 
oblasti 

Všechny typy 
úrovní, ale 
výslovně zmíněny 
základní 
dovednosti 

Všechny 
věkové 
skupiny 

Digitalizace 
evropského průmyslu 
(2016) 

Zaměření na 
digitalizaci 

Všechny typy 
úrovní 

Všechny 
věkové 
skupiny 

Cesty prohlubování 
dovedností (2016) 

Všechny oblasti 
dovedností Základní úroveň1 Dospělí2 

Koalice pro digitální 
dovednosti a pracovní 
místa (2016) 

Digitální dovednosti Všechny úrovně 
dovedností 

Mladí lidé 
a dospělí 

Doporučení Rady 
o klíčových 
kompetencích pro 
celoživotní učení 
(2018) 

Osm kompetencí 
včetně digitální 
kompetence 

Zaměření na 
základní 
dovednosti 

Všechny 
věkové 
skupiny 

1 Cílem je dát dospělým příležitost dosáhnout úrovně odpovídající úrovni 3 nebo 4 evropského rámce 
kvalifikací (EQF) (úroveň maturity) 
2 Bez nároku na podporu v rámci záruk pro mladé lidi. 

Zdroj: EÚD. 

2010–2015: žádná opatření zaměřená konkrétně na základní digitální dovednosti 
dospělých 

24 Jedním z cílů rámce ET 2020 bylo posílit kreativitu a inovativnost na všech 
úrovních vzdělávání a odborné přípravy. Tento rámec se zmiňoval o získání obecných 
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dovedností, jako je digitální kompetence, všemi občany. Společná zpráva Rady 
a Komise pro rok 2015 o provádění rámce ET 202021 uvádí, že by tento rámec měl 
poskytovat lepší podporu v oblasti dlouhodobých výzev, včetně výzvy digitálního věku. 

25 Digitální agenda pro Evropu22 byla primárně zaměřena na urychlení zavádění 
vysokorychlostního internetu a využití výhod jednotného digitálního trhu domácnostmi 
a podniky. Její obecné cíle byly tyto: zvýšit do roku 2015 pravidelné používání internetu 
ze 60 % na 75 %, v případě znevýhodněných osob pak ze 41 % na 60 %, a do roku 2015 
snížit na polovinu podíl obyvatel, kteří nikdy nepoužili internet (tedy na 15 %). Oba cíle 
byly splněny. Digitální agenda pro Evropu rovněž uznala nedostatek digitální 
gramotnosti a navrhla digitální gramotnost a kompetenci jako prioritu nařízení 
o Evropském sociálním fondu (2014–2020), a navrhla také, aby do roku 2012 byly 
vyvinuty nástroje k rozpoznávání a uznávání kompetencí uživatelů IKT a odborníků 
v této oblasti. 

26 Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa23 měla čtyři klíčové politické 
priority, z nichž jedna byla zaměřena na ucelené celoživotní učení. Jejím cílem bylo do 
roku 2012 navrhnout nástroje a koordinaci na úrovni EU, aby podpořila členské státy 
při začleňování problematiky kompetencí v oblasti IKT a digitální gramotnosti do 
nejdůležitějších politik týkajících se celoživotního učení. Klíčová opatření této agendy 
výslovně nezmiňovala základní digitální dovednosti. 

                                                        
21 Úřední věstník C417 ze dne 15.12.2015. 

22 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů: Digitální agenda pro Evropu, COM(2010) 245 final. 

23 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů – Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa: evropský 
příspěvek k plné zaměstnanosti, COM(2010) 682 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=celex:52010DC0245
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:52010DC0682


 25 

 

Komise uznala, že nároky trhu práce se zvyšují, a posílila zaměření na základní 
digitální dovednosti 

27 V návaznosti na posouzení pokroku při provádění strategie Evropa 202024 
zveřejnila Komise v roce 2015 strategii pro jednotný digitální trh25. Tato strategie 
zdůraznila, že odpovědnost za školní osnovy nesou především členské státy, ale uvedla, 
že „Komise se bude zabývat digitálními dovednostmi a odbornými znalostmi jakožto 
klíčovým prvkem svých budoucích iniciativ zaměřených na dovednosti a odbornou 
přípravu“. Dále také uznala, že i přes zlepšení, pokud jde o podíl obyvatelstva, které 
disponuje základními digitálními dovednostmi, má před sebou EU ještě dlouhou cestu 
k dosažení požadovaného podílu obyvatelstva s těmito dovednostmi (body 01 a 14). 

28 V roce 2016 Komise v rámci iniciativy digitalizace evropského průmyslu26 uvedla, 
že digitální dovednosti mají zásadní význam pro dosažení jednotného digitálního trhu, 
ale zdůraznila, že také existuje rostoucí poptávka po dalších doplňkových 
dovednostech, jako jsou podnikatelské, vůdčí a inženýrské dovednosti. Jedním 
z klíčových kroků iniciativy digitalizace evropského průmyslu pro další rozvoj těchto 
dovedností bylo navázání na Velkou koalici pro digitální pracovní místa, dřívější 
iniciativu zahájenou v roce 2013. 

29 V návaznosti na iniciativu digitalizace evropského průmyslu uznala nová agenda 
dovedností z roku 201627 potřebu, aby všichni občané měli alespoň základní 
dovednosti, včetně digitálních dovedností, a stanovila konkrétní opatření ke zvýšení 
digitálních dovedností v Evropě. Klíčovými opatřeními nové agendy dovedností 
zaměřenými na základní digitální dovednosti byly iniciativa cesty prohlubování 

                                                        
24 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů: Jak pokračuje Evropa 2020: strategie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění – COM(2014) 130 final. 

25 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů: Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě, COM(2015) 192 
final. 

26 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů: Digitalizace evropského průmyslu – Dosažení maximálních 
přínosů jednotného digitálního trhu, COM(2016) 180 final. 

27 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů: Nová agenda dovedností pro Evropu, COM(2016) 381 final 
a usnesení Rady o nové agendě dovedností pro konkurenceschopnou Evropu podporující 
začlenění. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:52014DC0130
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0180&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52016DC0381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016G1215(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016G1215(01)
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dovedností a Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa. Komise zároveň 
pokračovala ve spolupráci se zúčastněnými stranami, aby vyvinula nástroje pro 
posuzování a ověřování kompetencí s cílem pomoci veřejným i soukromým subjektům 
zdokonalit služby, které poskytují v oblasti poradenství, odborné přípravy 
a mentorování. 

30 Iniciativa cesty prohlubování dovedností se zaměřuje na dospělé osoby s nízkou 
úrovní dovedností a jejím cílem je pomoci jim získat minimální úroveň gramotnosti, 
matematické gramotnosti a digitálních dovedností. Tento program může být 
podporován z prostředků EU, například z ESF, Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(EFRR) a programu Erasmus+, ačkoli konkrétně na základní digitální dovednosti nebyly 
přiděleny žádné prostředky. Zpráva o provádění z února 201928 zjistila, že řada 
členských států upřednostnila digitální dovednosti a na podporu opatření využívá ESF. 
Zpráva však rovněž uvedla, že počet opatření neodpovídá rozsahu výzvy, jelikož 
opatření se týkala pouze několika tisíc občanů z cílové skupiny obyvatelstva dospělých 
osob s nízkými dovednostmi, která čítala přibližně 61 milionů osob. Navíc navzdory 
rostoucímu důrazu na digitální dovednosti se opatření spolufinancovaná EU obvykle 
zaměřovala spíše na odborné dovednosti a zaměstnanost než na digitální dovednosti, 
ačkoli tyto dovednosti lze do vzdělávání v oblasti odborných dovedností lehce začlenit. 
V návaznosti na tuto zprávu Rada29 vyjádřila pokračující podporu cestám prohlubování 
dovedností a vyzvala Komisi, aby podpořila provádění této iniciativy prostřednictvím 
cílených výzev k předkládání návrhů. 

31 Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa (koalice) sdružuje členské státy, 
společnosti, sociální partnery, neziskové organizace a poskytovatele vzdělávání za 
účelem řešení nedostatku digitálních dovedností ve čtyřech oblastech: digitální 
dovednosti pro všechny, digitální dovednosti pro pracovní sílu, digitální dovednosti pro 
odborníky v oblasti IKT a digitální dovednosti ve vzdělávání. Kromě cíle podporovat 
rozvoj komplexních vnitrostátních strategií členských států v oblasti digitálních 
dovedností do poloviny roku 2017 měla koalice do roku 2020 dosáhnout těchto cílů: 

o připravit 1 milion mladých nezaměstnaných osob pro volná digitální pracovní 
místa, 

                                                        
28 Pracovní dokument útvarů Komise: Doporučení Rady o cestách prohlubování dovedností: 

nové příležitosti pro dospělé – zhodnocení prováděcích opatření, SWD(2019) 89 final. 

29 Závěry Rady o provádění doporučení Rady nazvaného „Cesty prohlubování dovedností: 
nové příležitosti pro dospělé“ (2019/C 189/04). 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/implementation-report-upskilling-pathways_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0605(01)&from=EN
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o podporovat prohlubování dovedností a změny kvalifikace pracovní síly a zejména 
přijímat konkrétní opatření na podporu malých a středních podniků, 

o modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu, aby všem studentům a učitelům 
byla dána příležitost používat při výuce a učení digitální nástroje a materiály, 

o přesměrovat dostupné finanční prostředky a využít je na podporu digitálních 
dovedností a zvyšování povědomí o významu digitálních dovedností. 

32 Podle Komise měly téměř všechny členské státy do června 2019 vnitrostátní 
strategii pokrývající digitální dovednosti a 25 členských států vytvořilo do poloviny roku 
2020 vnitrostátní koalice. Na počátku roku 2021 měla koalice pro digitální dovednosti 
a pracovní místa přibližně 550 členů, kteří v období od prosince 2016 do července 2018 
nabídli téměř 11 milionům Evropanů všech věkových skupin (přibližně polovinu tvořili 
žáci a studenti základních a středních škol) možnost zdokonalit své digitální 
dovednosti30. Příloha II obsahuje přehled pokroku dosaženého u vnitrostátních 
strategií a aktivit vnitrostátních koalic pro čtyři cílové skupiny31. Neexistují však žádné 
údaje o tom, do jaké míry se tyto aktivity zaměřují na základní digitální dovednosti 
dospělých. Komise sleduje závazky členů koalic prostřednictvím specializovaného 
nástroje32, nemá však systém pro sledování konkrétních cílů koalice. 

Sledování digitálních dovedností v rámci evropského semestru 

33 Komise v rámci evropského semestru sleduje také úroveň digitálních dovedností 
v členských státech EU. Tabulka 2 ukazuje, že od roku 2017 obecně přibylo odkazů 
a doporučení týkajících se digitálních dovedností. V roce 2020 byly dovednosti zmíněny 
u všech členských států a devět z nich obdrželo doporučení týkající se digitálních 
dovedností33, žádné z doporučení se však netýkalo konkrétně základních digitálních 
dovedností. Rámeček 2 uvádí reakci jednoho členského státu na nedávné doporučení 
evropského semestru. 

                                                        
30 Viz internetové stránky EU věnované Koalici pro digitální dovednosti a pracovní místa. 

31 Viz informativní přehledy o vnitrostátních koalicích pro digitální dovednosti a pracovní 
místa (stav k 30. říjnu 2020). 

32 Tzv. „Pledgeviewer“ koalice (prohlížeč příslibů jednotlivých členů). 

33 Rakousko, Kypr, Dánsko, Estonsko, Finsko, Maďarsko, Lucembursko, Portugalsko a Spojené 
království. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/109-million-people-reached-upskilling-activities-digital-skills-and-jobs-coalition
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/national-coalitions
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/national-coalitions
https://pledgeviewer.eu/
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Tabulka 2 – Počet členských států, které obdržely doporučení 
evropského semestru pro jednotlivé země 

Doporučení pro jednotlivé země 2017 2018 2019 2020 

Členské státy, u kterých byly 
dovednosti zmíněny 27 27 28 28 

Členské státy, které obdržely 
doporučení týkající se dovedností 5 9 18 10 

Členské státy, které obdržely 
doporučení týkající se digitálních 
dovedností 

0 3 6 9 

Zdroj: EÚD na základě publikací EU týkajících se evropského semestru. 

Rámeček 2 

Reakce Finska na doporučení evropského semestru 
Finsko dosahuje v oblasti základních digitálních dovedností vynikajících výsledků, 
o čemž vypovídá jak index DESI, tak ukazatele OECD. Nemá sice strategii 
zaměřenou konkrétně na základní digitální dovednosti, zvolilo však více holistický 
přístup. 

V roce 2018 provedlo reformu systému odborného vzdělávání a přípravy (OVP) 
a vytvořilo společný program OVP dostupný mladým lidem i dospělým bez ohledu 
na jejich věk a předchozí vzdělání. Finská vláda na základě doporučení evropského 
semestru z roku 201934 „zvýšit úroveň dovedností a posílit aktivní začleňování, 
zejména prostřednictvím náležitě integrovaných služeb pro nezaměstnané 
a ekonomicky neaktivní osoby“ připravuje reformu rámce pro celoživotní 
vzdělávání s cílem mít více občanů, kteří dosáhli sekundární a terciární úrovně 
vzdělání. 

Hlavními zdroji financování digitálních dovedností byly program 
Erasmus+ a Evropský sociální fond 

34 EU nepřidělila iniciativám uvedeným v předchozím oddíle žádné konkrétní 
finanční prostředky, začlenila je však do stávajících toků financování. Komise 
nestanovuje účelově vázané prostředky konkrétně na základní digitální dovednosti, což 

                                                        
34 Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Finska na rok 2019 

a stanovisko Rady k programu stability Finska z roku 2019, COM(2019) 526 final. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1560258806189&uri=CELEX:52019DC0526
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je v souladu s jejím cílem podporovat systémy výuky a odborné přípravy, které se 
zaměřují na různé cílové skupiny a kompetence včetně digitálních dovedností, vedle 
například odborné přípravy spojené s prací, kreativity a kritického myšlení. Podle 
Komise mnohost cílů programu znamená, že účelové vázání konkrétních částek by 
nebylo dostatečně flexibilní na to, aby se programy mohly přizpůsobit místním 
potřebám. 

35 Provedli jsme analýzu finančních prostředků použitých na základní digitální 
dovednosti v kontextu vzdělávání a odborné přípravy dospělých. Hlavními zdroji 
financování jsou program Erasmus+ (spravovaný na úrovni EU Komisí a její Výkonnou 
agenturou pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast) a ESF v rámci sdíleného 
řízení. Rámeček 3 poskytuje více informací o programu COSME. 

Rámeček 3 

COSME – program pro malé a střední podniky 
COSME je přímo řízený program EU pro malé a střední podniky, jehož rozpočet na 
období 2014–2020 činí 2,3 miliardy EUR. Malé a střední podniky jsou klíčovou 
součástí ekonomik EU: do kategorie malých a středních podniků spadá devět 
z každých deseti podniků a tyto podniky vytvářejí dvě z každých tří pracovních míst 
v Evropě. Program COSME nezahrnuje žádné projekty zaměřené konkrétně na 
základní digitální dovednosti, jeho projekty se zaměřují spíše na digitální 
dovednosti pro odborníky se specializací na IKT. 

36 Program Erasmus+ slouží k podpoře opatření v oblasti vzdělávání a odborné 
přípravy, mládeže a sportu a jeho celkový rozpočet na období 2014–2020 činí 
16,45 miliardy EUR. Poskytuje příležitosti mobility ve vzdělávání pro studenty a učitele 
a jeho cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání a podporovat inovace prostřednictvím 
spolupráce a podpory reforem politiky. Celkem 17 % z jeho rozpočtu bylo přiděleno na 
OVP a 3,9 % na vzdělávání dospělých35. Legislativa týkající se programu Erasmus+ 
výslovně nezmiňuje digitální dovednosti, stanoví však potřebu zlepšit úroveň klíčových 
kompetencí a dovedností „se zvláštním ohledem na jejich význam pro trh práce 
a přispění k soudržné společnosti, především prostřednictvím větších příležitostí pro 
vzdělávací mobilitu a prostřednictvím prohloubené spolupráce mezi oblastí vzdělávání 

                                                        
35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, 

kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, 
mládež a sport, článek 18. 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
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a odborné přípravy a světem práce“36. Digitální dovednosti byly zmíněny ve všech 
ročních pracovních programech posledních 7 let. 

37 Výroční zprávy o provádění a zpráva v polovině období však digitální dovednosti 
konkrétně nezmiňují (základní ani pokročilé), protože pro digitální dovednosti 
neexistuje žádný konkrétní ukazatel výstupů/výsledků. Nejbližším ukazatelem pro 
hodnocení tohoto programu, pokud jde o digitální dovednosti, je „Procentní zastoupení 
účastníků, kteří prohlašují, že si zvýšili své klíčové kompetence“37, jedná se o subjektivní 
měřítko, jelikož tyto informace získané prostřednictvím rozhovorů a průzkumů 
„většinou vycházejí z toho, jak situaci vnímají samotní účastníci“38. Podle hodnocení 
programu Erasmus+ v polovině období bylo 89 % všech účastníků OVP přesvědčeno, že 
si zlepšili své odborné dovednosti39. 

38 V rámci programu Erasmus+ existovalo ke konci roku 2019 přibližně 
16 000 projektů souvisejících s oblastí „IKT – nové technologie – digitální kompetence“, 
z toho přibližně 4 300 zaměřených na vzdělávání dospělých a OVP40. Většina těchto 
projektů přispívá k získávání mnoha různých dovedností, včetně základních digitálních 
dovedností, všemi věkovými skupinami. Například projekt zaměřený na nové 
technologie ve výuce cizích jazyků neřeší problém nízkých digitálních dovedností, ale 
zavádí do výuky digitální metody. Naše analýza ukázala, že 133 z těchto projektů se 
týkalo výhradně digitálních dovedností a pouze 18 projektů se věnovalo výhradně 
získávání základních digitálních dovedností dospělými osobami. Další projekty se týkaly 
například získávání specializovaných dovedností v oblasti IKT nebo nových metod 
vzdělávání, jako jsou platformy pro online učení. To znamená, že z projektů programu 
Erasmus+ podporujících výhradně digitální kompetence se přibližně 14 % věnuje 
získávání základních digitálních dovedností dospělým obyvatelstvem. U všech projektů 
podporovaných v rámci programu Erasmus+ je tento podíl nižší než 0,1 %. Rámeček 4 
uvádí příklady dvou různých způsobů podpory základních digitálních dovedností. 

                                                        
36 Nařízení 1288/2013, čl. 5 odst. 1 písm. a). 

37 Příloha I nařízení 1288/2013, „Ukazatele pro hodnocení programu“. 

38 Zvláštní zpráva č. 22/2018: Mobilita v programu Erasmus+: miliony účastníků a různorodá 
evropská přidaná hodnota, avšak je třeba dále zlepšovat měření výkonnosti, bod 74. 

39 Pracovní dokument útvarů Komise: Hodnocení programu Erasmus+ na období 2014–2020 
v polovině období, SWD(2018) 40 final, s. 138, „Přehled výsledků“. 

40 Internetové stránky Evropské komise věnované výsledkům projektů v rámci programu 
Erasmus+. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_cs
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_cs
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Rámeček 4 

Projekty programu Erasmus+ ke zlepšení základních digitálních 
dovedností 

TICTac+5541 
Projekt Kombinované techniky učení pro osoby nad 55 let zahrnuje odbornou 
přípravu pro učitele, kteří chtějí co nejvíce povzbudit své starší studenty a posílit 
jejich postavení, aby mohli čelit výzvám IKT. Děje se to prostřednictvím podpory 
používání IKT, avšak kritickým způsobem a se zohledněním životních situací 
a potřeb studentů. Za účelem dosažení těchto cílů byly naplánovány výměnné 
programy pro učitele zahrnující řadu zemí v EU (Finsko, Nizozemsko, Slovensko, 
Maďarsko, Spojené království a Estonsko). Mezi témata patří: zařízení pro 
dovednosti každodenního života, trénink inovativnosti a kreativity podporovaný 
IKT a používání internetových aplikací ke zdokonalení jazykových kurzů. 

IDEAL – Začleňování digitálního vzdělávání do gramotnosti 
dospělých42 

Projekt IDEAL je strategickým partnerstvím mezi Finskem, Belgií, Irskem, Itálií, 
Nizozemskem a Norskem, které zahrnuje pět poskytovatelů vzdělávání pro 
dospělé a jednu nevládní organizaci. Tento projekt se zaměřil na zlepšování 
digitálních dovedností pedagogů působících v oblasti vzdělávání dospělých, kteří 
pracují se znevýhodněnými skupinami, s cílem zlepšit uplatnitelnost na trhu práce, 
odborné vzdělávání a komunitní učení dospělých s nízkou kvalifikací. 

Tým projektu IDEAL zkoumal, jaké dovednosti jsou zapotřebí v různých kontextech 
a jak lze rozvíjet kompetence učitelů sdílením znalostí, zkušeností a osvědčených 
postupů. V důsledku tohoto projektu získali učitelé další dovednosti a větší jistotu, 
pokud jde o začleňování inovativních digitálních metod do každodenní výuky, což 
zahrnuje využívání multimédií, videí, virtuálních vzdělávacích prostředí, sociálních 
médií a her. 

                                                        
41 Internetové stránky projektu TICTac+55: Kombinované techniky učení pro osoby nad 55 let 

v rámci programu Erasmus+. 

42 Internetové stránky projektu IDEAL – Začleňování digitálního vzdělávání do gramotnosti 
dospělých v rámci programu Erasmus+. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-ES01-KA104-037163
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-ES01-KA104-037163
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-ES01-KA104-037163
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-FI01-KA204-009084
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-FI01-KA204-009084
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39 ESF podporuje opatření související s řadou cílů, mezi něž patří zaměstnanost 
a lepší vzdělávání a odborná příprava. Legislativa na období 2014–2020 zmiňuje 
digitální dovednosti43 jako oblast, v níž by ESF mohl přispět prostřednictvím svých 
investičních priorit, a to včetně priorit souvisejících s celoživotním učením a OVP. 
Obrázek 10 ukazuje, že tyto priority jsou na 4. a 5. místě, co do velikosti přídělů v rámci 
ESF, jelikož získaly příděl ve výši 14,6 miliardy EUR. 

Obrázek 10 – Plánované příděly z ESF na různé oblasti intervence 

 
Zdroj: výpočty EÚD na základě Platformy veřejně přístupných údajů o fondech ESI. 

40 U fondů se sdíleným řízením, jako je ESF, mají členské státy právo jednat dle 
vlastního uvážení, pokud jde o přidělování finančních prostředků v rámci dohod 
o partnerství a operačních programů (programy). Komise v roce 2012 prostřednictvím 
svých pozičních dokumentů naznačovala, že řada zemí by při vypracovávání těchto 
dokumentů měla zvážit upřednostnění digitálních dovedností – tabulka 3. 

                                                        
43 Čl. 3 odst. 2 písm. b) nařízení č. 1304/2013. 

Aktivní začleňování

Přístup k zaměstnání 
a mobilita 

pracovních sil

Podpora předškolního, 
základního a středního 

vzdělávání

Zajišťování rovného přístupu 
k celoživotnímu učení

Posilování odborného 
vzdělávání a přípravy

Udržitelné 
začleňování mladých 

lidí na trh práce

Pomoc pracovníkům, 
podnikům a podnikatelům 
přizpůsobovat se změnám

Přístup k vysokoškolskému 
a rovnocennému vzdělávání

Zlepšování přístupu 
ke službám

Investice do 
institucionální kapacity

Ostatních 12 oblastí

https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/esf
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Tabulka 3 – Upřednostnění digitálních dovedností v pozičních 
dokumentech Komise z roku 2012 

Tematické cíle, v rámci nichž jsou zmíněny 
digitální dovednosti Členské státy 

Zlepšení přístupu k informačním 
a komunikačním technologiím, jejich využití 
a kvality 

BG, CZ, EE, ES, HR, IT, LV, PT 

Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních 
pracovních míst a mobility pracovních sil AT, DE 

Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání 
a odborné přípravy k získávání dovedností a do 
celoživotního učení 

HU, RO, SE, SI 

Žádná zmínka o digitálních 
dovednostech/kompetencích 

BE, CY, DK, EL, FR, FI, IE, LT; LU, 
MT, NL, PL, SK, UK 

Zdroj: EÚD na základě pozičních dokumentů Komise z roku 2012. 

41 Z naší analýzy přídělů členských států jsme zjistili, že ze 187 programů ESF ve 
28 členských státech 29 programů v 10 členských státech plánovalo v rámci vzdělávání 
dospělých nebo OVP odbornou přípravu týkající se IKT (tabulka 4). Celková částka 
plánovaného přídělu pro 28 členských států v rámci tematického cíle ESF vzdělávání 
a odborná příprava činí méně než 0,6 % částky celkového přídělu z ESF na období 
2014–2020. 
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Tabulka 4 – Programy ESF podporující odbornou přípravu týkající se 
digitálních dovedností dospělých v členských státech 

Členský stát 

Plánovaná částka 
na odbornou 

přípravu 
dospělých 

v oblasti IKT 
(v mil. EUR) 

Přidělená podpora 
EU na operace 

vybrané řídicím 
orgánem 

(v mil. EUR) 

Celkové výdaje 
vykázané příjemci 
řídicímu orgánu, 

oznámené Komisi 
(v mil. EUR) 

Polsko 154,7 201,3 148,4 

Slovensko 132,5 5,8 3,7 

Itálie 58,7 26,5 31,5 

Estonsko 55,5 30,7 18,1 

Maďarsko 51,6 134,8 41,6 

Finsko 16,9 5,9 7,5 

Španělsko* 5,0 25,2 13,7 

Lucembursko 0,3 1,2 0,8 

Francie v programech 
neuvedeno 1,5 3,0 

Spojené království v programech 
neuvedeno 5,5 4,6 

Celkem 475,3* 438,4 272,8 
Poznámky: Veškeré údaje jsou uvedeny ke dni 31. prosince 2019. Částka „Celkem“ nezahrnuje ve sloupci 
„Plánovaná částka“ informace Francie a Spojeného království, ve sloupci „Přidělená podpora“ však tyto 
dvě země již do celkové částky zahrnuty jsou.  

* U španělského programu 2014ES05SFOP016 – Extremadura nejsou k dispozici žádné informace za 
rok 2019, proto jsou do celkové částky zahrnuty pouze úhrnné údaje do roku 2018. 

Zdroj: Platforma veřejně přístupných údajů o fondech ESI. 

42 Tabulka 4, která vychází z výročních zpráv členských států předkládaných Komisi, 
ukazuje, že deset členských států, které plánovaly využívat ESF na digitální dovednosti 
v rámci tematického cíle vzdělávání a odborná příprava, do konce roku 2019 na 
projekty dohromady přidělilo 92 % finančních prostředků a vynaložilo 57 % prostředků 
(podrobnosti viz příloha III). Mezi členskými státy existují značné rozdíly: zatímco 
v rámci některých programů ještě nevznikly žádné náklady, v rámci jiných již byly 
vybrány projekty k podpoře s náklady výrazně vyššími, než se plánovalo. Tyto členské 
státy již přidělily z prostředků ESF na podporu získávání digitálních dovedností 
prostřednictvím celoživotního učení a OVP celkem 439 milionů EUR, což odpovídá 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020-Categorisation/ESIF-2014-2020-categorisation-ERDF-ESF-CF-planned-/3kkx-ekfq
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0,5 % celkové částky přidělené z ESF na období 2014–2020. Evropský sociální fond by 
mohl na získávání digitálních dovedností přispět také prostřednictvím dalších 
tematických cílů, například cílů týkajících se zaměstnanosti, sociálního začleňování 
nebo budování institucionálních kapacit, což by zvýšilo celkovou podporu na přibližně 
2 % celkové částky přidělené z ESF. 

Dopad opatření Komise ke zmírnění následků pandemie COVID-19 na 
programy v období 2014–2020 (Erasmus, operační programy ESF) týkající 
se digitálních dovedností 

43 V reakci na krizi COVID-19 poskytují nařízení týkající se investiční iniciativy pro 
reakci na koronavirus (CRII) a CRII+ členským státům flexibilitu při využívání stávajících 
nevyčerpaných zdrojů a umožňují jejich přesměrování tam, kde jsou nejvíce zapotřebí. 
Na konci listopadu 2020 požádalo 22 členských států (a Spojené království) o 151 změn 
svých programů v rámci ESF a využilo tak možností, které nabízejí CRII a CRII+. 
V některých případech šlo o převod prostředků z projektů zaměřených na digitální 
dovednosti. 

44 Navrhovaný balíček pomoci při oživení pro soudržnost a území Evropy 
(REACT-EU)44 obsahuje 47,5 miliardy EUR dalších prostředků, které budou k dispozici 
na programové období 2014–2020 pro fondy v rámci politiky soudržnosti, včetně ESF. 
V případě ESF by opatření financovaná z REACT-EU mohla zahrnovat opatření v oblasti 
digitálních dovedností. 

45 V rámci programu Erasmus+ byly rovněž zveřejněny mimořádné výzvy na 
podporu připravenosti na digitální vzdělávání, přičemž bylo vyčleněno 100 milionů EUR 
na podporu projektů v oblasti školního vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy 
a vysokoškolského vzdělávání. Lhůta pro podávání přihlášek na základě těchto výzev 
byla do 29. října 2020 a v době dokončení tohoto přezkumu nebyly výsledky ještě 
k dispozici. Jelikož se však tyto výzvy nezaměřovaly na vzdělávání dospělých, není 
podle Komise pravděpodobné, že v souvislosti s nimi budou existovat nějaké projekty 
podporující základní digitální dovednosti dospělých. 

                                                        
44 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, 

pokud jde o mimořádné dodatečné zdroje a prováděcí opatření v rámci cíle Investice pro 
růst a zaměstnanost na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií 
COVID-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství (REACT-EU), 
COM(2020) 451 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52020PC0451&lang1=EN&from=EN&lang3=choose&lang2=choose&_csrf=6b42d871-b7de-4147-ab36-a1c388ce3644
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Návrhy EU do budoucna (2021–2027) 

Evropská agenda dovedností 

46 Evropská agenda dovedností45 stanoví měřitelné cíle v oblasti prohlubování 
dovedností (zdokonalování stávajících dovedností) a změny kvalifikace (odborná 
příprava týkající se nových dovedností), kterých má být dosaženo během příštích 5 let. 
Jedná se o první návrh obsahující konkrétní cíl v oblasti zvýšení podílu občanů 
s alespoň základními digitálními dovednostmi: z 56 % v roce 2019 na 70 % v roce 2025. 
Agenda nestanovuje milníky pro dosažení tohoto cíle. 

47 Komise odhaduje, že ke splnění cílů agendy bude ročně zapotřebí 48 miliard EUR 
z veřejného a soukromého sektoru dohromady. Jako možné zdroje financování na 
období 2021–2027 zmiňuje agenda devět fondů EU. Hlavními fondy jsou facilita na 
podporu oživení a odolnosti s celkovým navrhovaným rozpočtem ve výši 
673,3 miliardy EUR, ESF+ s navrhovaným rozpočtem ve výši 87,9 miliardy EUR 
a Erasmus s navrhovaným rozpočtem ve výši 23,4 miliardy EUR. 

Facilita na podporu oživení a odolnosti 

48 Facilita na podporu oživení a odolnosti dá k dispozici úvěry a granty ve výši 
673,3 miliardy EUR na podporu reforem a investic realizovaných členskými státy. Tato 
facilita vyžaduje, aby členské státy vypracovaly národní plány na podporu oživení 
a odolnosti, které stanoví ucelený balíček reforem a projektů veřejných investic. Tyto 
plány by se měly zabývat výzvami určenými v rámci evropského semestru, zejména by 
měly zohlednit doporučení pro jednotlivé země přijatá Radou, která zahrnují digitální 
dovednosti (bod 33 a tabulka 2). V této souvislosti Komise vybízí členské státy, aby do 
svých plánů na podporu oživení a odolnosti začlenily investice a reformy zaměřené na 
digitální dovednosti a vzdělávání a odbornou přípravu pro všechny věkové skupiny, za 
účelem dosažení cíle 70 % do roku 2025 (bod 46)46. 

                                                        
45 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů: Evropská agenda dovedností pro udržitelnou 
konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost, COM(2020) 274 final. 

46 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance: Roční strategie pro udržitelný 
růst 2021, COM(2020) 575 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52020DC0274
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=COM:2020:0575:FIN
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49 Postoj Rady47 je takový, že na „digitální transformaci“, která zahrnuje digitální 
dovednosti na všech úrovních, by mělo být vynaloženo nejméně 20 % 
(144,8 miliardy EUR). V této souvislosti se závěry Rady ze dne 2. října 202048 zmiňují 
konkrétně o modernizaci digitálních dovedností v systémech vzdělávání. 

Evropský sociální fond plus (ESF+) 

50 Cíle ESF+49 zahrnují digitální dovednosti – i když ne nutně základní digitální 
dovednosti. Cílem tohoto fondu je také přispívat k důležitým aspektům dalších 
klíčových iniciativ a činností EU, zejména agendy dovedností pro Evropu a cest 
prohlubování dovedností. Jeho plánovaný rozpočet na období 2021–2027 činí 
87,9 miliardy EUR, neexistuje však žádný konkrétní příděl na „digitální dovednosti“. 

51 Ve zprávách o jednotlivých zemích v rámci evropského semestru z roku 201950 
předložila Komise předběžné stanovisko k prioritním oblastem investic a rámcovým 
podmínkám pro účinné provádění politiky soudržnosti na období 2021–2027. To 
poskytlo základ pro dialog mezi členskými státy a Komisí týkající se plánování fondů 
politiky soudržnosti (včetně ESF+). Komise se domnívala, že 23 z 27 členských států by 
se ve svých programech mělo zabývat digitálními dovednostmi. 

Nový program Erasmus na období 2021–2027 

52 Komise navrhla nový program Erasmus na období 2021–202751, který zahrnuje 
základní i pokročilé digitální dovednosti a v zásadě navazuje na stejnojmenný program 
z předchozího období. Nový program bude rovněž podporovat OVP, digitální 
gramotnost a vzdělávání dospělých a výslovně zmiňuje digitální dovednosti – i když se 
zvláštním důrazem na pokročilé digitální dovednosti. 

                                                        
47 Viz Poznámka 11538/20 generálního sekretariátu Rady ze dne 7. října 2020. 

48 Viz Poznámka EUCO 13/20 ze dne 2. října 2020. 

49 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+), 
COM(2018) 382 final. 

50 2019: evropský semestr: zprávy o jednotlivých zemích, příloha D. 

51 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Erasmus“: 
program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) 
č. 1288/2013, COM(2018) 367 final. 

https://www.consilium.europa.eu/media/46069/st11538-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45913/021020-euco-final-conclusions-cs.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX:52018PC0382
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-country-reports_cs
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-country-reports_cs
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-country-reports_cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=COM:2018:367:FIN
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Akční plán digitálního vzdělávání 

53 V září 2020 Komise navrhla nový akční plán digitálního vzdělávání na období 
2021–202752. Tento akční plán v rámci svých hlavních zásad uvádí, že digitální 
gramotnost má pro život zásadní význam a že základní digitální dovednosti by se měly 
stát součástí základních přenositelných dovedností, kterými by měli disponovat všichni 
lidé. V souladu s těmito hlavními zásadami navrhuje řadu opatření, například využití 
programu Erasmus na podporu plánů digitální transformace vzdělávacích institucí, 
vytvoření evropského osvědčení o digitálních dovednostech, které by bylo uznáváno 
a přijímáno vládami, zaměstnavateli a dalšími zúčastněnými stranami v celé Evropě, 
a navržení doporučení Rady o zlepšení poskytování digitálních dovedností ve 
vzdělávání a odborné přípravě. 

Doporučení Rady na posílení záruk pro mladé lidi 

54 Záruky EU pro mladé lidi jsou závazkem všech členských států, jehož obsahem je 
zajistit, aby všichni mladí lidé do 25 let obdrželi ve lhůtě čtyř měsíců od okamžiku, kdy 
se stali nezaměstnanými nebo ukončili formální vzdělávání, kvalitní nabídku 
zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské přípravy nebo stáže. V listopadu 2020 Rada 
posílila své doporučení z roku 2013 mimo jiné zvýšením věkové hranice tak, aby 
dotčená skupina zahrnovala všechny mladé lidi do 30 let. Rada rovněž navrhla, aby 
členské státy využívaly rámec DigComp (bod 09) k posuzování digitálních dovedností 
všech mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné 
přípravy a kteří se zaregistrují do systému záruk pro mladé lidi, aby všem mladým 
lidem, kteří to potřebují, byla nabídnuta specializovaná odborná příprava zaměřená na 
zlepšení digitálních dovedností53. 

                                                        
52 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů: Akční plán digitálního vzdělávání 2021–2027 – Nové nastavení 
vzdělávání a odborné přípravy pro digitální věk, COM(2020) 624 final. 

53 Doporučení Rady ze dne 30. října 2020 o mostu k pracovním místům – posílení záruk pro 
mladé lidi a o nahrazení doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 o zavedení záruk pro 
mladé lidi (2020/C 372/01). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1602778451601&uri=CELEX:52020DC0624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A32020H1104%2801%29
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Aktualizace ukazatele digitálních dovedností 

55 Komise zavede revidovanou metodiku ukazatele digitálních dovedností. Ukazatel 
bude upraven přidáním páté oblasti kompetencí, „Bezpečnost“, ke čtyřem stávajícím 
oblastem současného prostředí IKT. Díky této revizi bude složený ukazatel digitálních 
dovedností Eurostatu uveden do souladu s aktualizovaným doporučením Rady z roku 
2018, které se týká „rámce klíčových kompetencí pro celoživotní učení“, a ukazatel 
bude také lépe odrážet rámec digitálních kompetencí z roku 2021.   
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Závěrečné poznámky 

Hlavní body přezkumu 

56 Základní digitální dovednosti pro pracovní sílu nabývají na významu a v mnoha 
zaměstnáních jsou již často vyžadovány. Dospělé osoby, které tyto základní dovednosti 
nemají, se budou setkávat s problémy v zaměstnání i v soukromém životě. Jedná se 
o problém, kterému čelí zejména starší, méně vzdělané a nezaměstnané dospělé osoby 
(body 12–17, obrázek 4 a obrázek 7). 

57 Ačkoli za rozvoj dovedností nesou hlavní odpovědnost členské státy, EU si tuto 
výzvu již dlouho uvědomuje a podnikla řadu kroků na podporu členských států při 
řešení nedostatečné úrovně základních digitálních dovedností. Učinila tak 
prostřednictvím pokynů a doporučení a poskytováním podpory sítím pro spolupráci. 
V této souvislosti Komise vymezila mezinárodně uznávaný rámec digitálních 
kompetencí, podpořila rozvoj vnitrostátních strategií v oblasti digitálních dovedností 
a pomohla vytvořit vnitrostátní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa téměř 
ve všech členských státech EU. Podle ukazatelů používaných Komisí se však úrovně 
základních digitálních dovedností v členských státech významně nezlepšily, a to 
navzdory neustálému zvětšování rozsahu a navyšování objemu opatření EU za 
posledních 5 let (body 05, 06, 09, 14, obrázek 4 a obrázek 6). 

58 Mezi členskými státy i uvnitř nich existují značné rozdíly, co do úrovní dovedností. 
Úrovně dovedností členských států odpovídají úrovním dovedností zemí mimo EU, 
u kterých existují srovnatelné údaje: členské státy s nejlepšími výsledky patří mezi 
vedoucí skupinu zemí celosvětově, a naproti tomu členské státy na druhém konci 
stupnice na tom nejsou o nic lépe než země mimo EU s nejhoršími výsledky. U této 
skupiny členských států se situace v období 2015 až 2018 postupně zhoršovala, což 
naznačuje, že digitální propast neexistuje pouze mezi částmi společnosti v rámci 
jednoho členského státu, ale v tomto ohledu také mezi zeměmi s dobrými a zeměmi se 
špatnými výsledky (body 18–21, obrázek 8 a obrázek 9). 

59 Od roku 2010 zahájila EU řadu různých iniciativ zaměřených na digitální 
dovednosti – často jako součást širších opatření. Jde o široké téma zahrnující mnoho 
zúčastněných stran na mnoha úrovních, například velkou část obyvatelstva, různé 
úrovně správy, vzdělávání a průmysl. Výsledkem je řada souběžných a vzájemně 
částečně propojených opatření na úrovni EU (bod 23 a tabulka 1). 
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60 Přestože Digitální agenda pro Evropu navrhla digitální gramotnost a kompetenci 
jako prioritu ESF na období 2014–2020, projekty zaměřené konkrétně na odbornou 
přípravu v oblasti IKT v členských státech představovaly pouze přibližně 2 % 
financování ESF. Komise dospěla k závěru, že opatření zaměřená konkrétně na 
prohlubování dovedností dospělých osob nejsou dostatečná. Obdobně financování 
projektů v rámci programu Erasmus+ zaměřených na základní digitální dovednosti 
dospělých osob představovalo pouze malé procento celkového financování (body 25, 
30 a 34–41). 

61 Pro období po roce 2020 si EU nyní stanovila jasný cíl, podle nějž by se podíl 
občanů s alespoň základními digitálními dovednostmi měl do roku 2025 zvýšit na 70 % 
oproti výchozí hodnotě 56 % z roku 2019. Podle Komise to bude vyžadovat roční 
investice ve výši 48 miliard EUR, které musí pocházet ze soukromých zdrojů 
i z vnitrostátních a mezinárodních veřejných zdrojů. S ohledem na tento cíl zavedla EU 
řadu iniciativ a přidělila prostředky z fondů EU, to vše se zaměřením na základní 
digitální znalosti pro dospělé osoby (body 46–55). 

Budoucí výzvy 

62 Na cestě k dosažení cílů stanovených pro nadcházející programové období EU 
jsme identifikovali některé klíčové výzvy: 

63 Důležitou součástí této rovnice je odpovídající financování na zdokonalování 
digitálních dovedností. Cílů politiky bude spíše dosaženo, pokud budou určeny zdroje 
a výše financování, i kdyby jen orientačně. Evropská agenda dovedností sice uvádí 
různé fondy EU, které by mohly podpořit provádění, neurčuje však konkrétní částky. 

64 Evropská agenda dovedností nestanovila milníky na cestě k dosažení celkového 
cíle, ani například minimální úroveň, jíž mají dosáhnout všechny země. Tyto konkrétní 
cíle a milníky by pomohly například při sledování provádění politiky pro zmenšení 
digitální propasti mezi zeměmi s dobrými a zeměmi se špatnými výsledky. 

65 Pokud jde o sledování, je složený ukazatel Eurostatu užitečným nástrojem pro 
posuzování úrovně digitálních dovedností občanů EU a bude sloužit také ke sledování 
pokroku při dosahování cíle 70 % u osob s alespoň základními digitálními dovednostmi 
do roku 2025. Aktualizace tohoto ukazatele a zvětšení jeho rozsahu tak, aby od roku 
2021 zahrnoval prvek „bezpečnosti“, uvede tento ukazatel užitečně do souladu 
s rámcem DigComp, změní však jeho hodnoty. Komise sice přijímá opatření ke snížení 



 42 

 

tohoto dopadu, změna ve výpočtu tohoto ukazatele však přesto může ovlivnit 
dosažitelnost cíle do roku 2025. 

66 Pokud jde o sledování, bylo pro Komisi obtížné určit projekty financované EU, 
jejichž cílem v období 2014–2020 bylo přispívat k prohlubování digitálních dovedností 
dospělých, aby dosáhly alespoň základní úrovně, a posoudit, do jaké míry mohly 
k dosažení tohoto cíle přispět. V období 2021–2027 by schopnost sledovat takové 
projekty pomohla EU posoudit, zda byla opatření úspěšná či nikoli. 

Tento přezkum přijal senát II, jemuž předsedá Iliana Ivanova, členka Účetního dvora, 
v Lucemburku dne 20. ledna 2021. 

 Za Účetní dvůr 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 předseda 
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Glosář, zkratková slova a zkratky 
Cedefop: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání 

Celoživotní vzdělávání: veškeré vzdělávací aktivity podnikané během života s cílem 
zlepšit znalosti, dovednosti a kompetence. 

COSME: program EU pro konkurenceschopnost malých a středních podniků 

DESI: index digitální ekonomiky a společnosti 

DigComp: evropský rámec digitálních kompetencí pro občany 

Erasmus+: program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu 
v celé EU zejména tím, že dává studentům vysokých škol příležitost studovat a získávat 
zkušenosti v zahraničí. 

EUROSAI: Evropská organizace nejvyšších kontrolních institucí – jedna z regionálních 
skupin Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI), kterou tvoří 
nejvyšší kontrolní instituce 49 evropských států a Evropský účetní dvůr. 

Evropské strukturální a investiční fondy (fondy ESI): pět hlavních fondů EU, které 
společně podporují hospodářský rozvoj napříč EU: Evropský fond pro regionální rozvoj, 
Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj 
venkova a Evropský námořní a rybářský fond. 

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR): fond EU, který posiluje hospodářskou 
a sociální soudržnost v EU financováním investic, které snižují nerovnováhu mezi 
regiony. 

Evropský sociální fond (ESF): fond EU pro vytváření příležitostí v oblasti vzdělání 
a zaměstnání a pro zlepšování situace lidí ohrožených chudobou. 

Evropský sociální fond plus (ESF+): nástupce Evropského sociálního fondu v období 
2021–2027. 

Facilita na podporu oživení a odolnosti: fond EU na zmírnění hospodářského 
a sociálního dopadu COVID-19 a na zlepšení udržitelnosti, odolnosti a lepší 
připravenosti ekonomik členských států na ekologickou a digitální transformaci. 

GŘ CNECT: Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie 

GŘ EAC: Generální ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu 
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GŘ EMPL: Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování 

GŘ ESTAT: Generální ředitelství Eurostat (evropská statistika) 

GŘ GROW: Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední 
podniky 

I-DESI: mezinárodní index digitální ekonomiky a společnosti  

IKT: informační a komunikační technologie 

Investiční iniciativa pro reakci na koronavirus (CRII): balíček opatření, který umožňuje 
flexibilní využívání evropských strukturálních a investičních fondů v reakci na šíření 
onemocnění COVID-19. 

Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa: Koalice pro digitální dovednosti 
a pracovní místa 

Malé a střední podniky: definice velikosti, která se vztahuje na společnosti a jiné 
organizace a vychází z počtu zaměstnanců a určitých finančních kritérií. Malé podniky 
mají méně než 50 zaměstnanců a obrat nebo bilanční sumu nepřesahující 10 milionů 
EUR. Střední podniky zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců a mají obrat do 
50 milionů EUR nebo bilanční sumu do 43 milionů EUR. 

Odborné vzdělávání a příprava: vzdělávání a odborná příprava, která má občany 
vybavit znalostmi a dovednostmi potřebnými pro trh práce. 

OECD: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

Onemocnění COVID-19: onemocnění způsobené koronavirem 

Operační program: základní rámec pro provádění projektů soudržnosti financovaných 
EU ve stanoveném období, který odráží priority a cíle stanovené v dohodách 
o partnerství mezi Komisí a jednotlivými členskými státy.  

PIAAC: Program pro mezinárodní hodnocení dovedností dospělých 

Pomoc při oživení pro soudržnost a území Evropy (REACT-EU): nástroj poskytující 
dodatečné financování k pokračování a rozšiřování investičních iniciativ pro reakci na 
koronavirus (CRII a CRII+). 

Poziční dokumenty: dokumenty stanovující rámec pro dialog mezi Komisí a členskými 
státy o vypracování dohody o partnerství a operačních programů. 
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Pracovní síla: každý kdo pracuje nebo se aktivně uchází o práci za účelem přímé 
produkce zboží a služeb. 

Strategický rámec evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 
(ET 2020): fórum, kde mohou členské státy diskutovat o politice v oblasti vzdělávání, 
vyměňovat si osvědčené postupy a vzájemně se od sebe učit. 

Ukazatel digitálních dovedností: ukazatel digitálních dovedností 

Vzdělávání dospělých: vzdělávací aktivity po ukončení počátečního vzdělávání, které 
jsou součástí politiky EU v oblasti celoživotního vzdělávání. 

  



 46 

 

Přílohy 

Příloha I – Měření digitálních dovedností 
Odkazujeme na čtyři zdroje informací o úrovních digitálních dovedností: 

1) Ukazatel digitálních dovedností Eurostatu byl vyvinut ve spolupráci se Společným 
výzkumným střediskem a GŘ CNECT a poprvé byl zveřejněn v roce 2015. Tento 
ukazatel vychází z rámce digitálních kompetencí, široce přijímaného a vědecky 
vyvinutého rámce kompetencí v oblasti digitálních dovednosti. Ukazatel je založen 
na vybraných činnostech souvisejících s používáním internetu nebo softwaru 
jednotlivci ve věku 16–74 let ve čtyřech konkrétních oblastech (informace, 
komunikace, řešení problémů a softwarové dovednosti). Výsledkem jsou čtyři 
úrovně: nulová, nízká, základní a vyšší než základní úroveň dovedností. Úroveň 
digitálních dovedností u osob, které za poslední tři měsíce nepoužívaly internet, 
nebylo možné posoudit (osob v této kategorii rychle ubývá). 

Ukazatel digitálních dovedností je k dispozici za roky 2015, 2016, 2017 a 2019. 
Vychází z průzkumu EU zaměřeného na využívání IKT v domácnostech 
a jednotlivci. Údaje shromažďují národní statistické úřady v jednotlivých členských 
státech a poté je zasílají Eurostatu k ověření a agregaci. Eurostat zveřejňuje 
ukazatel na svých internetových stránkách v několika členěních (podle věku, 
pohlaví, vzdělání, kvartilu příjmů a ekonomické aktivity). 

2) Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI) je složený index, který shrnuje 
relevantní ukazatele týkající se výkonnosti Evropy v digitální oblasti a sleduje vývoj 
členských států EU na poli digitální konkurenceschopnosti. Okruh lidského 
kapitálu indexu DESI měří digitální dovednosti zohledněním dovedností uživatelů 
internetu (na základě ukazatele digitálních dovedností Eurostatu, viz výše) 
a pokročilých dovedností v oblasti IKT (vypočítá se na základě počtu 
zaměstnaných odborníků v oblasti IKT a absolventů oborů se zaměřením na IKT). 

3) Mezinárodní-DESI rozšiřuje oblast DESI a vztahuje jej na 18 zemí mimo EU, aby 
bylo možné širší srovnání výkonnosti v digitální oblasti. Jelikož podkladové údaje 
DESI od Eurostatu nejsou pro některé země k dispozici, byly pro okruh lidského 
kapitálu použity jiné ukazatele. Pro měření alespoň základních dovedností byl 
použit ukazatel „Jednotlivci, kteří za posledních 12 měsíců používali software pro 
zpracování textu“ na základě statistik OECD z roku 2019 týkajících se informačních 
a komunikačních technologií. Metodika I-DESI je proto méně komplexní 
a propracovaná než metodika DESI. 
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4) Program pro mezinárodní hodnocení kompetencí dospělých (PIAAC) je program 
OECD pro hodnocení a analýzu dovedností dospělých. Hlavním průzkumem 
prováděným v rámci PIAAC je průzkum dovedností dospělých. Tento průzkum 
měří znalosti dospělých, pokud jde o klíčové dovednosti v oblasti zpracování 
informací – gramotnost, matematická gramotnost a řešení problémů – 
a shromažďuje informace a údaje o tom, jak dospělí využívají tyto dovednosti 
doma, v práci a v širší komunitě. Při měření znalostí dospělých v oblasti řešení 
problémů v technologicky bohatých prostředích se tento průzkum snaží 
postihnout více než čistě technické dovednosti související se znalostmi v oblasti 
digitálních technologií a s jejich používáním. Ústředním předmětem hodnocení 
jsou kognitivní rozměry řešení problémů a používání IKT je předmětem 
sekundárním. Kromě toho je tento průzkum testem, nikoli sebehodnocením, jako 
je tomu v případě průzkumu Eurostatu. PIAAC byl proveden ve třech kolech ve 
32 zemích OECD a ve třech subjektech OECD na nižší než celostátní úrovni, které 
zahrnují Vlámsko (Belgie), Anglii (Spojené království) a Severní Irsko (Spojené 
království). 

Úrovně znalostí se hodnotí takto: 

o Nižší než úroveň 1 (prům. OECD 14,6 %): úkoly jsou založeny na přesně 
vymezených problémech zahrnujících použití pouze jedné funkce v rámci 
obecného rozhraní. 

o Úroveň 1 (prům. OECD 28,3 %): úkoly na této úrovni obvykle vyžadují použití 
široce dostupných a známých technologických aplikací, jako je e-mailový software 
nebo internetový prohlížeč. Problém lze vyřešit bez ohledu na to, zda respondent 
zná a používá konkrétní nástroje a funkce (např. funkce seřazení). Úkoly zahrnují 
jen několik kroků a minimální počet operací. 

o Úroveň 2 (prům. OECD 24,7 %): úkoly na této úrovni obvykle vyžadují použití 
obecných i specializovanějších technologických aplikací. Úkol může zahrnovat více 
kroků a operací. Úkol může vyžadovat vyhodnocení relevance souboru položek za 
účelem redukce rušivých vlivů. Může být zapotřebí určitá míra integrativního 
myšlení a vyvozování. 

o Úroveň 3 (prům. OECD 5,1 %): úkoly na této úrovni obvykle vyžadují použití 
obecných i specializovanějších technologických aplikací. Aby respondent došel 
k řešení, musí použít nástroje (např. funkce třídění). Úkol může zahrnovat více 
kroků a operací. Obvykle jsou zde vysoké požadavky na monitorování. Je zde 
pravděpodobnost výskytu neočekávaných výsledků a neřešitelných situací. Úkol 
může vyžadovat vyhodnocení relevance a spolehlivosti informací za účelem 
redukce rušivých vlivů. 
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Níže uvedená tabulka 5 zachycuje hlavní rozdíly mezi složeným ukazatelem Eurostatu, 
DESI a PIAAC OECD. 

Tabulka 5 – Srovnání způsobů měření digitálních dovedností 

Aspekt ESTAT (DESI) PIAAC OECD 

Vymezení digitálních 
dovedností 

Vychází z rámce 
DigComp 

Kombinace dovedností v oblasti 
IKT a kognitivních prvků (řešení 
problémů) 

Úrovně znalostí 
Nulové / základní / 
vyšší než základní 
dovednosti 

Úroveň 1–3, nižší než úroveň 1 

Metoda zjišťování 

Sebehodnocení 
prostřednictvím 
šetření využívání IKT 
v domácnostech 
(ICT-HH) 

Počítačový test, začíná 
podkladovým dotazníkem 
a základním testem týkajícím se 
IKT 

Časová a zeměpisná 
srovnatelnost Ano Ne, pouze jeden cyklus 

Cíl Srovnání, podpora 
politiky EU 

Základ pro strategie 
jednotlivých států v oblasti 
dovedností, srovnání 

Čas provádění 2015–2017, 2019 Jednou v roce 2011, 2014 nebo 
2017 

Rozsah Všechny členské státy 

V letech 2011–12: Rakousko, 
Belgie (Vlámsko), Česká 
republika, Dánsko, Estonsko, 
Finsko, Francie, Německo, Irsko, 
Itálie, Nizozemsko, Polsko, 
Slovenská republika, Španělsko, 
Švédsko, Spojené království 
(Anglie a Severní Irsko). V letech 
2014–15: Řecko, Litva, Slovinsko 
V roce 2017 Maďarsko. 
Mnoho dalších členů OECD 

Věk zahrnutého 
obyvatelstva 16–74 16–65 

Zdroj: EÚD, na základě informací Eurostatu, GŘ CNECT a OECD. 
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Příloha II – Vnitrostátní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa 

Země 
Strategie 

v polovině 
roku 2019 

Koalice Hlavní cíle 
Podíl aktivit podle cílových skupin (v %) 

Všichni 
občané 

Vzdělávání 
Odborníci 
v oblasti 

IKT 

Pracovní 
síla 

Rakousko Ano Ano  

Činnost rakouské Aliance pro digitální dovednosti a povolání byla zahájena v červnu 2020. Tato 
aliance je podstatnou součástí digitálního akčního plánu, který je v současné době vyvíjen na 
celostátní úrovni. Při plánování pracovního programu aliance na období 2020/21 jsou v současné 
době zohledňována a zahrnována především zjištění související s digitalizací učiněná v období 
omezení provozu a pohybu během pandemie COVID-19, a to jak v oblasti vzdělávání, tak 
v průřezové otázce odolnosti vůči krizím. Jako první součást aliance zahájila svou činnost v březnu 
monitorovací rada DigComp jakožto orgán pro zajišťování kvality v oblasti přidělování do modelu 
digitálních kompetencí v Rakousku. 

Údaje nejsou k dispozici. 

Belgie Ne Ano  

Belgická národní koalice je aktivním společenstvím organizací, nevládních organizací, 
vzdělávacích institucí a institucí v oblasti zaměstnanosti a sociálních partnerů. Má jeden jasný cíl: 
zlepšit inkluzivním způsobem ovládání digitálních dovedností pro současná i budoucí pracovní 
místa belgickými občany. 

35 % 25 % 30 % 10 % 

Bulharsko Ne Ano 
Hlavním cílem Digitální národní aliance (DNA) je přitáhnout více lidí k novým technologiím a 
účinně tak využívat potenciál digitálních technologií pro všechny občany a podporovat rozvoj 
odvětví IKT v Bulharsku. DNA spolupracuje s podniky, univerzitami a vládou v Bulharsku 
a sjednocuje jejich práci a pomáhá dosahovat priorit stanovených v Digitální agendě pro Evropu. 

10 % 60 % 10 % 20 % 

Chorvatsko Ne Ano  

Chorvatská Národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa si klade za cíl vytěžit rostoucí 
potenciál odvětví IKT v Chorvatsku, vést růst v oblasti pracovních míst v Chorvatsku a podstatným 
způsobem přispívat k chorvatskému hospodářství. Tento záměr hodlá koalice uskutečnit 
zajištěním většího počtu kvalifikovaných odborníků v oblasti IKT, takových, kteří získali vzdělání 
v Chorvatsku, i přistěhovalých ze zahraničí, za účelem řešení potřeb v důsledku nedostatku 
dovedností. 

10 % 25 % 55 % 10 % 

Kypr Ano Ano  

Cílem kyperské národní koalice, Grow Digital CY, je podporovat šíření a zdokonalování digitálních 
dovedností za účelem řešení nesouladu mezi nízkým počtem odborníků v oblasti IKT a vyšším 
počtem volných pracovních míst. Zúčastněné strany navrhly opatření, jejichž cílem je zajistit 
odpovídající a nepřetržitý přísun vysoce kvalitních absolventů podle potřeb trhu práce. 

10 % 70 % 10 % 10 % 

https://www.digitalaustria.gv.at/initiativen/wirtschaft/projekte-wirtschaft/digitale-kompetenzen.html
http://www.digitalbelgium.be/en
http://www.digitalalliance.bg/
https://digitalnakoalicija.hup.hr/koalicija/
http://www.digitaljobs.cyprus-digitalchampion.gov.cy/


 50 

 

Země 
Strategie 

v polovině 
roku 2019 

Koalice Hlavní cíle 
Podíl aktivit podle cílových skupin (v %) 

Všichni 
občané Vzdělávání 

Odborníci 
v oblasti 

IKT 

Pracovní 
síla 

Česká republika Ano Ano  

DigiKoalice přispívá ke zvyšování digitální gramotnosti všech českých občanů prostřednictvím 
podpory digitálních dovedností ve vzdělávání a na trhu práce. To zase pomáhá zvyšovat 
konkurenceschopnost české ekonomiky. DigiKoalice dosahuje tohoto víceúčelového cíle pomocí 
symbiotického propojování spolupracujících organizací, zúčastněných stran a jejich aktivit. 

20 % 40 % 20 % 20 % 

Dánsko Ano Ano  

Dánská národní koalice definuje společné cíle, vyzývá příslušné strany, aby se připojily a společně 
vytvořily akční plán k překlenutí nedostatku dovedností. Přestože Dánsko patří mezi nejvíce 
digitalizované země, výzkumy ukazují, že více než 1 milion dánských občanů ve věku 16 až 65 let 
má nedostatečné digitální dovednosti. Také Dánsko má v odvětví IKT kritický nedostatek 
dovedností, který, jak se zdá, časem narůstá. 

60 % 10 % 5 % 25 % 

Estonsko Ano Ano  

Estonská národní koalice usiluje o překlenutí nedostatku digitálních dovedností tím, že se 
zaměřuje na programy, které mohou poskytnout odbornou přípravu v oblasti digitálních 
dovedností velké části obyvatelstva. Koalice zahrnuje tvůrce politik, poskytovatele elektronických 
služeb a společnosti poskytující odborné vzdělávání v oblasti IT. Vytvořila samofinancované 
a rozsáhlé vzdělávací iniciativy, jejichž cílem je zmenšit nedostatek digitálních dovedností. Účelem 
těchto aktivit je snížit počet osob v Estonsku, které nepoužívají počítač nebo internet, na 5 %. 

80 % 10 %  10 % 

Finsko Ano Ne      

Francie Ano Ano  

Francouzská národní koalice sdružuje místní a celostátní subjekty působící v oblasti digitálních 
záležitostí. Jedná se o silné partnerství, v jehož rámci zúčastněné strany podle pragmatického 
plánu společně pracují na snížení nedostatku digitálních dovedností ve Francii. Rovněž přispívají 
k určování, rozvoji a šíření osvědčených postupů. 

10 % 10 % 30 % 50 % 

Německo Ano Ne      

Řecko Ano Ano  

Prioritou řecké národní koalice je podpora digitální transformace veřejných agentur, podpora 
digitálních dovedností ve vzdělávání prostřednictvím programování a podpora bezpečnosti 
internetu. Kromě toho má i horizontální prioritu, kterou je podpora digitálních dovedností 
a kariéry v oblasti IT u žen a dívek. 

30 % 34 % 2 % 34 % 

Maďarsko Ano Ano  

Spolupráce mezi různými členy maďarské národní koalice začala několik let před oficiálním 
zahájením její činnosti v prosinci 2016. Koalice byla založena se záměrem usnadnit diskuse 
zúčastněných stran, jejichž cílem je nalézat způsoby řešení nedostatku digitálně kvalifikovaných 
osob na maďarském trhu práce a podporovat vládu při vývoji a provádění odpovídajících strategií. 

5 % 35 % 30 % 30 % 

http://www.digikoalice.cz/
https://dit.dk/da/Om-Dansk-IT
http://www.vaatamaailma.ee/projektid/eesti-digioskuste-koostookoda
http://www.french-digital-coalition.fr/
http://www.nationalcoalition.gov.gr/
http://ivsz.hu/tudasbazis/emberi-eroforras-digitalis-munkaero/
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Země 
Strategie 

v polovině 
roku 2019 

Koalice Hlavní cíle 
Podíl aktivit podle cílových skupin (v %) 

Všichni 
občané Vzdělávání 

Odborníci 
v oblasti 

IKT 

Pracovní 
síla 

Irsko Ano Ano  

Irská koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa je partnerstvím mnoha zúčastněných stran 
zaměřeným na řešení nedostatku digitálních dovedností. Zástupci akademické obce, všech oblastí 
vzdělávání, průmyslu, veřejných služeb a neziskového sektoru se spojili, aby zajistili, že se Irsko 
zapojí do evropského úsilí, jehož cílem je podporovat začleňování neustálého integrálního 
zdokonalování digitalizace. 

25 % 25 % 30 % 20 % 

Itálie Ano Ano  

Cílem italské koalice je překlenout různé formy sociální a kulturní digitální propasti u italského 
obyvatelstva, podporovat digitální začleňování a rozvoj dovedností pro pracovní místa 
budoucnosti. Koalice bude zejména zavádět opatření na posílení digitálních dovedností všech 
občanů tím, že jim poskytne nástroje pro učení a osobní rozvoj (sady pro sebehodnocení, 
elektronické knihy, online kurzy) a pomůže lidem aktivně a odpovědně využívat nové služby 
a nástroje digitálního občanství. 

53 %  22 % 25 % 

Lotyšsko Ano Ano  

Lotyšská národní koalice, založená v březnu 2013, poskytuje řadě zúčastněných stran prostor 
k projednání a realizaci cílů Lotyšska v oblasti rozvoje digitálních dovedností a ke spolupráci na 
společných iniciativách. Partneři už od začátku realizují rozsáhlé projekty odborné přípravy 
v oblasti digitálních dovedností pro malé a střední podniky, pracovní sílu, odborníky v oblasti IKT, 
mladé lidi a všechny občany. Koalice se věnuje také aktivní podpoře digitálních služeb. 

32 % 27 % 23 % 18 % 

Litva Ano Ano  

Litevská Národní digitální koalice podporuje digitální dovednosti pro osobní i profesní život 
a podporuje celoživotní učení pro všechny, zejména pro mladé lidi, za účelem posílení celkového 
digitálního potenciálu. 

50 % 10 % 20 % 20 % 

Lucembursko Ano Ano  

Iniciativa Digital Luxembourg, Chambre de Commerce (obchodní komora) a Chambre des Métiers 
(komora řemesel) obnovily v září 2019 národní koalici. Tato koalice sdružuje soukromé a veřejné 
zúčastněné strany za účelem vytvoření národní agendy a koordinace konkrétních opatření pro 
růst digitálních dovedností tohoto regionu. S příchodem krize COVID-19 se koalice zaměřila na 
nové perspektivy v oblasti digitálních dovedností potřebné pro vyrovnání se s pandemií  
COVID-19, které souvisí zejména s prací na dálku, potřebou odborné přípravy a změny kvalifikace 
a dopadem na trh práce. Prostřednictvím svých internetových stránek se koalice chce stát 
ústředním bodem iniciativ v oblasti digitálních dovedností / pracovních míst. 

Údaje nejsou k dispozici. 

Malta Ano Ano  

Maltská eSkills Malta Foundation je koalice tvořená zástupci vlády, průmyslu a školství, jejímž 
cílem je poskytovat poradenství v oblasti současných a budoucích politik digitálních dovedností, 
přispívat k rozšiřování vzdělávacích programů zaměřených na IKT, vést program rozvoje 
odbornosti v oboru IKT a podporovat kampaně a maltský potenciál elektronických dovedností. 

20 % 30 % 30 % 20 % 

https://www.digitalcoalition.ie/about/
https://innovazione.gov.it/it/repubblica-digitale/
http://eprasmes.lv/
http://www.skaitmeninekoalicija.lt/en/about/
https://www.digitalcoalition.lu/
http://eskills.org.mt/en/Pages/Home.aspx
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Země 
Strategie 

v polovině 
roku 2019 

Koalice Hlavní cíle 
Podíl aktivit podle cílových skupin (v %) 

Všichni 
občané Vzdělávání 

Odborníci 
v oblasti 

IKT 

Pracovní 
síla 

Nizozemsko Ano Ano  

Nizozemská koalice si klade za cíl vytvořit v Nizozemsku hnutí zaměřené na digitální dovednosti 
pro začleňování, inovace a ekonomické přínosy. Východiskem tohoto záměru je rychlé tempo 
digitálního rozvoje, které vyžaduje doplňující digitální dovednosti. Nizozemská koalice se 
soustředí na zajištění toho, aby občané na všech úrovních byli připraveni na digitální transformaci 
a aby se programování a digitální dovednosti staly základním kamenem školních osnov. 

15 % 50 % 20 % 15 % 

Polsko Ano Ano  

Cílem Široké aliance pro digitální dovednosti je podporovat rozvoj Polska využíváním plného 
potenciálu dostupných moderních informačních technologií, které podstatným způsobem 
proměňují všechny aspekty společnosti a ekonomiky. Tento cíl koalice sleduje šířením digitálního 
vzdělávání a udržitelného rozvoje digitálních dovedností přizpůsobených dynamicky se měnícímu 
trhu práce. 

15 % 50 % 20 % 15 % 

Portugalsko Ano Ano  

INCoDe.2030 se zaměřuje na zvyšování digitálních kompetencí všech portugalských občanů, aby 
lépe reagovali na výzvy digitální společnosti. Zahrnuje širokou škálu zúčastněných stran a usiluje 
o dosažení digitálně vyspělého Portugalska do roku 2030. INCoDe.2030 očekává, že do roku 2030 
bude mít každá portugalská domácnost přístup k internetu a počet častých uživatelů internetu 
vzroste na 90 %. 

25 % 25 % 25 % 25 % 

Rumunsko Ano Ano  

Rumunská národní koalice (Skills4IT) je otevřená platforma zahrnující řadu zúčastněných stran: 
tvůrce politik, společnosti působíc v oblasti IKT, sdružení, poskytovatele odborné přípravy 
a nevládní organizace zapojené do digitální transformace. Její činnost se zaměřuje na zavádění 
hodin programování a IT ve školách a pořádání kurzů týkajících se kybernetické bezpečnosti 
a vzdělávacích akcí. Koalice rovněž poskytuje odbornou přípravu zaměřenou na zdokonalování 
digitálních dovedností pracovní síly. 

15 % 40 % 30 % 15 % 

Slovensko Ano Ano  

Slovenská národní koalice (Digitálna Koalícia) sdružuje partnery z řad vlády, soukromého 
a neziskového sektoru a akademické obce s cílem připravit slovenské občany všech věkových 
skupin na práci a život ve formující se digitální ekonomice. Činnost koalice dosud oslovila více 
než 30 000 osob. 

10 % 30 % 30 % 30 % 

http://www.ecp.nl/
http://umiejetnoscicyfrowe.pl/
http://www.incode2030.gov.pt/en/
http://coalitiait.ro/
http://digitalnakoalicia.sk/
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Země 
Strategie 

v polovině 
roku 2019 

Koalice Hlavní cíle 
Podíl aktivit podle cílových skupin (v %) 

Všichni 
občané Vzdělávání 

Odborníci 
v oblasti 

IKT 

Pracovní 
síla 

Slovinsko Ano Ano  

Slovinská národní digitální koalice byla vytvořena v roce 2016 zúčastněnými stranami z různých 
odvětví. Jedná se o otevřené národní fórum, které sdružuje všechny zainteresované strany. Do 
práce koalice se subjekty mohou zapojit bez ohledu na to, zda podporují nebo kritizují nové 
příležitosti a změny, které přináší digitální transformace. 

25 % 30 % 20 % 25 % 

Španělsko Ano Ano  

Španělská národní koalice sdružuje přibližně 200 zúčastněných stran, jako jsou společnosti 
působící v oboru IT, vzdělávací instituce, odbory, nadace, sdružení a vládní organizace. Koalice 
aktivně formuje diskusi o vytvoření zdroje digitálních talentů ve Španělsku a podporuje 
uplatnitelnost na trhu práce díky digitálním dovednostem. 

10 % 35 % 35 % 20 % 

Švédsko Ano Ano  

Celkový účel koalice je dvojí: zaprvé, zviditelnit aktivity související s digitálními dovednostmi, 
které jednotliví členové koalice již vykonávají nebo plánují, a vzájemně posílit účinky těchto 
aktivit. A zadruhé, uspořádat společnou akci se zaměřením na genderovou rovnost. 
Nejdůležitější hnací silou cílů koalice je strategie švédské vlády v oblasti digitální politiky 
představená v květnu 2017. 

20 % 30 % 30 % 20 % 

Zdroj: EÚD na základě informativních přehledů o vnitrostátních koalicích pro digitální dovednosti a pracovní místa. 

http://www.digitalna.si/
http://ametic.es/es/proyectos/digital-skills-jobs-coalition
https://www.itot.se/2019/01/digital-skills-jobs-coalition-sweden/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/national-coalitions
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Příloha III – Finanční informace o zavádění programu ESF za 
jednotlivé členské státy ke konci roku 2019 
Finanční údaje vykazované členskými státy jsou stanoveny v článku 112 nařízení 
č. 1303/2013 – nařízení o společných ustanoveních. 

„1. Do 31. ledna, 31. července a 31. října předá členský stát elektronicky Komisi pro 
účely monitorování tyto údaje za každý operační program a každou prioritní osu: 
a) celkové a způsobilé náklady z veřejných zdrojů na všechny operace a počet 
operací vybraných k poskytnutí podpory; 
b) celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu.“ 

Tyto údaje jsou přenášeny členskými státy prostřednictvím SFC2014 (platforma pro 
elektronickou výměnu informací týkajících se sdíleného řízení fondů mezi členskými 
státy a Evropskou komisí) a poté dále zveřejňovány na Platformě veřejně přístupných 
údajů o fondech ESI. 

Tyto tabulky obsahují členění plánovaných a vynaložených částek za všechny programy 
v rámci ESF. Správnost údajů zajišťují členské státy. 

Tabulka 4 obsahuje částky, které vypočítal EÚD pro oblasti intervence 117 – Zajišťování 
rovného přístupu k celoživotnímu učení a 118 – Posilování odborného vzdělávání a 
přípravy, které představují investiční priority ESF 10iii a 10iv. Z těchto částek jsme 
následně vyfiltrovali sekundární téma 05 Zlepšení dostupnosti, využívání a kvality 
informačních a komunikačních technologií. Sekundární témata mají za úkol zachycovat 
informace o výdajích ESF přispívajících k průřezovým sekundárním odvětvovým 
tématům a cílům, jako je v našem případě Zlepšení dostupnosti, využívání a kvality 
informačních a komunikačních technologií. Konečný soubor údajů by měl v ideálním 
případě představovat částky vynaložené ve vzdělávání na získávání digitálních 
dovedností. 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020-Categorisation/ESIF-2014-2020-categorisation-ERDF-ESF-CF-planned-/3kkx-ekfq
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020-Categorisation/ESIF-2014-2020-categorisation-ERDF-ESF-CF-planned-/3kkx-ekfq


 

 

Tým EÚD 
Tento přezkum EÚD týkající se „základních digitálních dovedností pro dospělé“ 
poskytuje přehled a analýzu různých způsobů, kterými EU podporuje úsilí členských 
států o snížení počtu osob v rámci pracovní síly, které nemají ani základní digitální 
dovednosti. 

Tento přezkum přijal auditní senát II „Investice ve prospěch soudržnosti, růstu 
a začleňování“, jemuž předsedá členka EÚD Iliana Ivanova. Přezkum vedla členka EÚD 
Iliana Ivanovová a podporu jí poskytovali vedoucí kabinetu Mihail Stefanov, tajemník 
kabinetu James Verity, vyšší manažer Niels-Erik Brokopp, vedoucí úkolu Dieter Böckem, 
zástupkyně vedoucího úkolu Agota Krenuszová a auditoři Jussi Bright, 
Katarzyna Solareková a Michele Zagordo. 

 
 

Dieter Böckem

Iliana Ivanovová Niels-Erik Brokopp

Agota Krenuszová

James VerityMihail Stefanov

Jussi Bright Katarzyna Solareková Michele Zagordo
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V dnešním světě je přiměřená úroveň digitálních 
dovedností čím dál důležitější, a to jak v práci, tak 
i mimo ni. V roce 2019 nemělo mnoho dospělých 
osob v EU základní digitální dovednosti, což 
názorně dokládá digitální propast mezi dospělými 
s těmito kompetencemi a bez nich.  
V uplynulých letech došlo jen k malému pokroku 
při zmenšování této propasti.
V této zprávě zkoumáme, co EU učinila pro 
zlepšení dané situace a co plánuje na období 
2021–2027. EU sice zintenzivnila pokyny a 
podporu, které členským státům poskytuje, 
avšak projektů financovaných z prostředků EU 
zaměřených na základní digitální dovednosti 
dospělých osob bylo relativně málo. Na základě 
této analýzy poukazujeme na hlavní problémy,  
s nimiž se EU bude potýkat v souvislosti s digitální 
propastí.

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Lucemburk
LUCEMBURSKO

Tel.: +352 4398-1

Dotazy: eca.europa.eu/cs/Pages/ContactForm.aspx
Internetová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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