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Česko v digitální Evropě
V dalším čísle newsletteru Úřadu vlády se dozvíte o inciativě EU v oblasti sdílení dat privátního sektoru vůči
veřejné správě, o vyjednávání nařízení ePrivacy, a mezi dalšími o zprávě hodnotící stav eGovernemntu v EU.
Oddělení koordinace digitální agendy

#HaveYourSay
Směřování programu Horizon Europe
Horizon Europe představuje program
s nejvyšším rozpočtem pro financování
výzkumu a vývoje inovací v EU. Na období
2021-2027 je navrženo 100 miliard EUR. Do
17. 11. 2019 můžete komentovat
směřování strategického plánu. Toto kolo
konzultací je určeno zejména organizacím
s přeshraničním působením. Můžete se
zapojit zde.
Ranking na platformách P2B
Do 12. 12. 2019 můžete zaslat svůj názor
k návrhu Komise ke zvýšení
transparentnosti při tvorbě rankingu na
P2B platformách jako jsou vyhledávače, eshopy atd. Výsledky konzultace využije
Komise k vydání guidelines pro snadnější
aplikace nařízení P2B v praxi.
Digital Innovation Challenge
Komise vyhlašuje soutěž pro startupy a
SMEs na vývoj služeb založených na
unijních nástrojích jako je eID, eDelivery a
eSignature. Přihlásit se je možné do
28.2.2020.

Sdílení firemních dat se státem a městy
Data soukromým společností mohou být velmi cenným
podkladem pro rozhodovací procesy veřejné správy.
Pozitivní dopady může mít datová spolupráce např.
v oblastech jako plánování dopravy ve městě, plánování
urbanistické výstavby, krizové řízení nebo pro tvorbu
regulace a vznik nových informačních aplikací. Téma
sdílení dat business to government (B2G) se diskutuje
také na úrovni EU. Evropská komise vydala v loňském
roce pro firmy doporučení, jak data bezpečně a
efektivně s veřejným sektorem sdílet. V současné době
tato doporučení hodnotí expertní skupina složená
z odborníků z různých oblastí. Na konci roku vydají
zprávu, která poslouží Komisi jako podklad pro další
případná opatření.
V souvislosti s touto iniciativou uspořádal Úřad vlády
1. 11. 2019 workshop, na kterém zástupci firem a státní
správy disgustovali o konkrétních projektech B2G sdílení
dat a také o překážkách, které mnohdy takové
spolupráci brání. Jednou z bariér, na které se shodla i
zmíněná unijní expertní skupina, je nedostatečné
povědomí o potenciálu sdílení dat, a to jak na straně
veřejných institucí, tak soukromých společností. Úřad
vlády se proto bude věnovat propagaci úspěšných
modelů spolupráce firem a veřejné správy. V současné
době sbíráme od veřejnosti příklady konkrétních
projektů. Pokud byste s námi chtěli své zkušenosti také
sdílet, napište nám na digiczech@vlada.cz.

K vyjednávání ePrivacy sílí kritické hlasy
Návrh nařízení o soukromí v elektronických komunikacích (ePrivacy) vydala v Evropské komise již v lednu
2017. Členské státy EU a Komise se však zatím nedokázaly nad textem nařízení dohodnout. Návrh má
modernizovat původní směrnici na ochranu koncových uživatelů v oblasti elektronických komunikací.
Důležitou součástí návrhu je například rozšíření působnosti na nové služby jako jsou cloudová úložiště a
IoT. Nelibost s aktuálním vývojem textu nařízení dává najevo také soukromý sektor. Svaz průmyslu a
dopravy ČR v tomto duchu zaslal spolu s několika dalšími zahraničními asociacemi nesouhlasné stanovisko
přímo komisařce Jourové a komisaři Šefčovičovi. Zdůrazňuje v něm, že text není dobře provázán
s nařízením GDPR, ani Kodexem elektronických komunikací a je zapotřebí zásadně zlepšit jeho celkovou
srozumitelnost než bude projednávání posunuto na politickou úroveň.
Pro odběr newsletteru nás kontaktujte na digiczech@vlada.cz
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Nové hodnocení stavu eGovernmentu v EU:
Česko je průměrné
Rozdíly mezi lídry eGovernmentu v EU (Malta,
Estonsko, Rakousko) a státy jihovýchodní Evropy,
které v digitalizaci veřejných služeb nejsou tolik
pokročilé, se pomalu snižují. Takový je závěr hodnotící
zprávy o stavu evropského eGovernemntu pro rok
2019. Hodnocení je založeno na několika indikátorech:
uživatelský komfort online služeb, transparentnost
veřejné správy a kontrola uživatelů nad jejich osobními
údaji, míra přeshraniční dostupnosti služeb a využívání
eID a elektronických dokumentů. Celkově si členské státy stojí nejlépe v oblasti uživatelského komfortu,
do kterého se zahrnuje dostupnost služeb online, včetně jejich mobilní verze. Na druhé straně nejméně
zatím občané a firmy využívají možnosti přeshraniční online komunikace s úřady. Česká republika
v porovnání s ostatními členskými státy vykazuje průměrné výsledky, téměř ve většině hodnocených
indikátorů jsme si ovšem oproti minulým letům polepšili. Celkově zpráva hodnotí ČR jako zemi, která
zatím potenciál eGovernmentu plně nevyužila.

Zapojte se do testování etických principů umělé inteligence
Vyvíjíte nebo pracujete se systémem umělé inteligence? Pokud ano, zapojte se do unijního pilotního
projektu, ve kterém chce Evropská komise ověřit v praxi svá doporučení pro etické zavádění umělé
inteligence. Během testování je možné komentovat tzv. kontrolní seznam kroků a principů, kterými by se
vývoj a následné užívání důvěryhodné AI mělo řídit. Testování kontrolního seznamu běží do 1. 12. 2019.
Výsledky testování poslouží Evropské komisi jako podklad pro rozhodování o regulaci v oblasti umělé
inteligence.

Plánované akce
Encouraging digital security innovation
(Londýn) 14. -15. listopadu 2019
Akci zaštiťuje organizace OECD s cílem podpořit dialog všech zainteresovaných hráčů v oblasti
bezpečnosti digitálních inovací. Na programu je výměna nejlepší praxe a tvorba politik na podporu
bezpečnosti nových digitálních služeb. Více zde.
Národní konference Boosting Innovation Tour
(Brno) 19. listopadu 2019
Konferenci pořádá Technologické centrum AV ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu a další
instituce. Cílem je představit koncepty Digital Innovation Hubs a Open Innovation Test Beds, a to
v souvislosti s posledními výzvami programu Horizont 2020 a s přípravami příštího Rámcového
programu Horizon Europe. Registrovat se můžete zde.
Konference k digitální ekonomice
(Helsinky) 25.-26. listopadu 2019
Finské předsednictví v EU pořádá dvoudenní konferenci, jejímž hlavním mottem bude využívání dat
a jejich efektivní a bezpečné sdílení. Více se dozvíte zde.
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