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TISKOVÁ ZPRÁVA

Vzniká Česko.Digital - komunita profesionálů, kteří chtějí změnit Česko pomocí
jedniček a nul
Praha, 21. května 2019 - Český programátor a podnikatel Jakub Nešetřil zakládá
organizaci Česko.Digital - platformu profesionálů z IT sektoru, kteří věří, že je s
pomocí technologií možné vyvinout weby a aplikace, které dělají z Česka lepší místo k
životu. Chtějí proto ve svém volném čase pomáhat státu i nevládním organizacím řešit
celospolečenské problémy či jen dělat administrativu přívětivější k občanům.
Projekt se inspiroval podobnými aktivitami v zahraničí, které přinášejí spolupráci mezi
veřejnými institucemi, neziskovým sektorem a IT komunitou. Výsledkem této kooperace jsou
funkční open source řešení, která propojují uživatelé se státem a reagují na aktuální
společenské problémy. Otevřenost, efektivita, profesionalita a důraz na skutečné potřeby
uživatelů, to jsou hodnoty, které chce reprezentovat i Česko.Digital.
“V Česku je vysoká úroveň technických škol a silná technologická komunita. Je škoda, že se
doteď nepodařilo ji využít také pro zlepšení našeho společného prostředí. To chceme
změnit. O velkém zájmu ze strany IT profesionálů svědčí již téměř 50 dobrovolníků, kteří s
námi spolupracují - a věřím, že stovky dalších se k nám letos přidají,” vysvětluje svou
motivaci Jakub Nešetřil, zakladatel Česko.Digital.
Jedná se o reakci na stav, kde stát i mnoho nestátní organizací nemá zdroje a schopnosti k
vývoji fungujících, uživatelsky příjemných a efektivních veřejných služeb. Komunita sdružená
pod značkou Česko.Digital chce tak přinést řešení.
“Kombinace technologií, důrazu na otevřenost a občanskou participaci, na kterých si
iniciativa zakládá, vnímáme jako výbornou reakci na aktuální společenské výzvy v digitálním
věku. Nadace OSF dlouhodobě podporuje přenos v zahraničí fungujících konceptů do
České republiky a v případě Česko.Digital tomu není jinak,” dodává Robert Basch, člen
správní rady projektu a ředitel Nadace OSF.
Prvním projektem, na kterém Česko.Digital pracovalo, byl web pro generování žádostí o
voličské průkazy pro letošní volby do Evropského parlamentu, vyvinutý pro server Hlídač
Státu. Cílem bylo vytvořit aplikaci, která přeloží volební zákon do jednoduchého formuláře a
zjednoduší tak možnost účastnit se voleb mimo místo trvalého bydliště.
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Tento příklad ukázal, že i malá skupina lidí, kteří se rozhodnou věnovat svůj volný čas, může
díky technologiím zjednodušit život a ušetřit lidem mnoho času - web použilo za několik
týdnů téměř deset tisíc lidí.
K tomu komunitě pomáhá jak spolupráce s neziskovým sektorem, tak se státními institucemi
a samosprávami. Podílí se například na dalším vývoji aplikace CityVizor, která vizualizuje
data o hospodaření obcí a měst. V současnosti taktéž společně s Radkem Háblem, autorem
Mapy Exekucí, připravuje web, který umožní občanům jednoduše zjistit přehled svých dluhů
vůči státní správě a zamezit tak zbytečnému nárůstu dlužné částky a následným exekucím.
“Ukazuje se, že projekty postavené na otevřených datech mají velký smysl při řešení
celospolečenských problémů. Pokud jsou navíc vizualizované, stávají se nejen pro
zákonodárce, ale také běžné občany uchopitelnější a srozumitelnější. Proto jsem rád, že
vzniká tato komunita, která poskytne cenné know-how při vývoji dalších datových projektů,”
uzavírá Radek Hábl.
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Česko.Digital je komunita profesionálů z IT sektoru, kteří ve spolupráci se stáním a
nevládním sektorem ve volném čase vyvíjejí digitální řešení v České republice. Společnými
sílami tak vyvíjejí open source řešení, která se odvíjejí od potřeb koncových uživatelů, stojí
méně a fungují lépe.
Více o Česko.Digital na https://cesko.digital/.
Kontakt pro média:
Jakub Nešetřil, ředitel Česko.Digital
jakub@cesko.digital, 777 274 242

