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Česko v digitální Evropě 

Ve dvanáctém vydání newsletteru se dozvíte o digitálním balíčku desetiletí, o stavu eGovernmentu v EU, nebo 

o akcích Komise v rámci 5G a zdravotnictví, kyberbezpečnosti či AI.  

Pěkné čtení Vám přeje  Oddělení evropské digitální agendy 

 Digitální balíček desetiletí - HPC a 5G konektivita 

Dne 16. září představila předsedkyně Evropské komise 

Ursula von der Leyen zprávu o stavu Evropské unie. 

Nedílnou součástí zprávy byl i balíček dvou iniciativ 

k digitální agendě, souhrnně označován jako „Digital 

Decade Package“. Prvním návrhem nového digitálního 

balíčku je návrh nařízení, který výrazně navyšuje 

financování pro druhou generaci projektu Euro HPC 

Joint Undertaking, který má za cíl ustanovit z Evropy 

světového lídra v oblasti vysoce výkonné výpočetní 

techniky a kvantových výpočtů. Euro HPC je iniciativa 

z roku 2018 a sdružuje výzkumné instituce a soukromé 

subjekty z 32 evropských zemí. Česká republika je 

zapojena prostřednictvím centra IT4Innovations 

v Ostravě, které hostí jeden z 8 evropských 

superpočítačů. Pro období 2021-2033 je navrženo 

výrazné navýšení na celkem 8 miliard EUR a předpokládá 

se také nárůst kompetencí konsorcia i množství 

poskytovaných služeb pro evropské podniky. 

Druhou částí balíčku je doporučení Komise o společném 

souboru nástrojů Unie ke snížení nákladů na zavedení 

vysokokapacitních sítí a zajištění včasného přístupu k 

rádiovému spektru 5G příznivému pro investice. Tímto 

krokem Komise zamýšlí snížit náklady a zvýšit rychlost 

zavádění 5G sítí v rámci obnovy po krizi COVID-19. Důraz 

je kladen na snížení administrativní zátěže při vyřizování 

stavebních a dalších povolení. V členských státech EU by 

měla být zřízena jednotná informační místa pro podávání 

přihlášek, která by zároveň měla aktivně koordinovat a 

monitorovat postupy různých orgánů při udělování 

povolení. Dalším doporučení je podporovat přiměřené 

vyvolávací ceny v aukcích kmitočtů nebo vhodně 

kombinovat finanční pobídky s formálními závazky 

k urychlení bezdrátového pokrytí. Členské státy by měly 

do 20. prosince určit tzv. osvědčené postupy v oblasti 

koordinace na úrovni Unie a opatření na vnitrostátní 

úrovni. Do 30. března 2021 by se pak měly i s Komisí 

shodnout na tzv. souboru nástrojů.  

#OpenDatavČR 

Soutěž Společně otevíráme data 2020 

Nadace OSF pořádá soutěž pro veřejnost, 

neziskové organizace, veřejné instituce, 

studenty i firmy. Cílem je vymyslet aplikaci 

pracující s otevřenými daty, která pomůže 

digitálně řešit společenský problém 

v oblasti životního prostředí a klimatu, 

vzdělávání, zdraví, městských dat nebo 

COVID-19. 

Přihlášky můžete podávat do 25. října 

zde. 

Festival bezpečného internetu 

V říjnu a listopadu bude probíhat v Praze a 

dalších městech i v online světě Festival 

bezpečného internetu. První akcí bude  

5. října panelová diskuze  

Efektivita kyberprevence, která proběhne 

na půdě Ministerstva vnitra. O dalších 

událostech se dozvíte více na webu 

festivalu. 

 

#CodeWeek 

Ve dnech 10 .- 25. října bude probíhat 

evropský týden programování pro 

široký okruh zájemců, kteří chtějí zlepšit 

své IT dovednosti či se dozvědět něco 

nového ze světa technologií a internetu. 

Seznam akcí, kterých se můžete ve své 

zemi zúčastnit, je k dispozici na webu 

codeweek.eu. Další rady o tom jak se 

zapojit najdete i na DigiKoalice. 

http://www.digitalnicesko.cz/
https://osf.cz/programy/ziva-demokracie/nas-stat-nase-data/soutez-spolecne-otevirame-data-2020/
https://osf.cz/programy/ziva-demokracie/nas-stat-nase-data/soutez-spolecne-otevirame-data-2020/
https://fbifest.cz/
https://digikoalice.cz/jak-se-zapojit-do-evropskeho-tydne-programovani/?fbclid=IwAR23zPDiyEzlxNudnusOKuqdfSUpHc5A7SSQ6RMDk4RsefuAkX0foERwdMw
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Online přednáška Komise o přínosu 5G ve zdravotnictví.  

V rámci iniciativy CONNECT University Autumn School vám hosté 1. října osvětlí politický kontext 
i  konkrétní příklady užití. Bližší informace a registrace zde. 

 
Druhé shromáždění AI Aliance 

Letošní setkání expertů, politiků a stakeholderů tvorby politik Komise týkajících se AI bude zaměřené 
na ekosystém excelence a důvěry v AI. V pátek 9. října vystoupí online komisař Thierry Breton, 
zástupci německého předsednictví a další představitelé na vysoké úrovni. Diskutovat se budou 
závěry konzultací k Bílé knize AI, dokončené výstupy High-level expert group on AI, či výhledy 

budoucího fungování evropské AI Aliance. Informace a registrace zde. 

Přemýšlej, než klikneš - Říjen měsícem kyberbezpečnosti  

Evropský měsíc kyberbezpečnosti (The European Cybersecurity Month) je každoroční kampaní, která 

si klade za cíl zvýšit povědomí o kybernetických hrozbách a propagovat kyberbezpečnost mezi občany 

a organizacemi. Součástí kampaně je i vzdělávání, sdílení úspěšných příkladů a poskytnutí nástrojů 

pro online sebeobranu. Kampaň je koordinována Evropskou komisí a Evropskou agenturou pro 

kyberbezpečnost (ENISA) za podpory členských států EU a partnerů z oblasti státní správy, univerzit, 

think-tanků, nevládních organizací i soukromého sektoru. 

Letošním tématem jsou digitální dovednosti. Kyberbezpečnost nemůžeme zajistit bez expertů se 

správnými znalostmi a dovednostmi, kterých je v současnosti nedostatek. Odhadovaný nedostatek 

profesionálů v oblasti kyberbezpečnosti je v EU odhadován na více než 300 000 pracovníků. Jelikož 

spadají kyberbezpečnostní dovednosti do obecné agendy Komise zvané Digitální dovednosti, plánuje 

do nich Komise investovat skrze připravované programy Horizont Evropa nebo Program digitální 

Evropa. Pro účast a více informací o aktivitách navštivte oficiální stránku. 

Stav eGovernmentu v Evropě 

Komise zveřejnila srovnávací zprávu o 

eGovernmentu, která ukazuje, že 

digitální poskytování veřejných služeb 

se v Evropě během posledních dvou let 

zlepšilo u všech 36 sledovaných zemí a 

dochází ke konvergenci mezi 

nejúspěšnějšími a nejslabšími stejně 

jako mezi administrativními úrovněmi 

v daných státech. Kritéria hodnocení 

zahrnují transparentnost veřejných 

služeb online, vstřícnost k mobilním 

zařízením a přeshraniční mobilitu. Nejlepších výsledků dosahuje Malta se skóre 97%, Estonsko 92%, 

Rakousko a Lotyšsko 87%. Největší posun zaznamenalo Lucembursko, Maďarsko a Slovinsko. Česko 

obdrželo 64%. Na konci žebříčku členských států EU se nachází Rumunsko s 43%. Report však 

ukazuje, že přetrvávají rozdíly v dostupnosti online mezi službami spojenými s podnikáním a 

službami zaměřenými na občany, stejně jako v online dostupnosti digitálních veřejných služeb 

zahraničním uživatelům nebo v přeshraničním scénáři. 

 

 

 

 

Zpřístupnění stránek pro handicapované 

Od 23. září musí být v členských státech 

implementována Směrnice o přístupnosti webových 

stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru. 

Cílem je zpřístupnit webové stránky lidem s postižením. 

Ulehčit přístup k informacím jim mají pomocné nástroje 

jako např. předčítání textu. Po zpřístupnění webových 

stránek veřejných institucí mají být do června 2021 

zpřístupněny i jejich mobilní aplikace. 

Více na stránkách Komise. 

 

http://www.digitalnicesko.cz/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/5g-and-healthcare-connect-university
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/second-european-ai-alliance-assembly-registrations-are-open
http://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digital-skills
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_en_investing_to_shape_our_future.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-europe-programme-proposed-eu82-billion-funding-2021-2027
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-europe-programme-proposed-eu82-billion-funding-2021-2027
https://cybersecuritymonth.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/egovernment-benchmark-2020-egovernment-works-people
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/egovernment-benchmark-2020-egovernment-works-people
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/web-accessibility-directive-websites-public-sector-bodies-must-be-accessible-tomorrow

