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Česko v digitální Evropě 

V devatenáctém vydání newsletteru se dozvíte o spuštění online platformy ke Konferenci o budoucnosti 

Evropy, balíčku Evropské komise k umělé inteligenci, českých úspěších v oblasti kybernetické bezpečnosti 

a dále také o plánovaných konferencích, webinářích a zajímavých výzvách k účasti. 

Pěkné čtení Vám přeje Oddělení evropské digitální agendy 

Nový „AI balíček“: aktualizovaný koordinovaný 

plán a regulace vysoce rizikových aplikací AI 

Evropská komise představila 21. dubna 2021 balíček 

iniciativ, kterými navázala na Bílou knihu k umělé 

inteligenci (AI) z roku 2020. Tzv. „AI balíček“ má za cíl 

zejména definovat budoucí přístup Evropské unie k AI 

a obsahuje mimo zastřešujícího sdělení také 

koordinovaný plán k AI a návrh nařízení, které zavádí 

jednotná pravidla pro AI na vnitřním trhu. 

Samotné sdělení se především zaměřuje na příležitosti 

a rizika, které s sebou využívání AI přináší. 

Deklarovaným cílem předkládaných dokumentů je 

proto podpořit výzkum a vývoj AI, která je 

důvěryhodná a v jejímž středu je člověk, který má nad 

jednotlivými systémy AI dohled. 

V rámci přiloženého aktualizovaného koordinovaného 

plánu k AI se Komise věnuje podpoře talentů 

a digitálních dovedností, investicím do výzkumu 

a vývoje a využití AI v klíčových sektorech, jako jsou 

např. zemědělství, ochrana životního prostředí nebo 

zdravotnictví. 

Návrh nařízení se zaměřuje na rizika spojená s AI, pro 

kterou zavádí jednotná pravidla na vnitřním trhu EU. 

Překládaný dokument navrhuje především opatření 

týkající se vývoje a využívání některých vysoce 

rizikových systémů AI a stanovuje čtyřstupňovou škálu 

rizika, která zohledňuje kombinace několika aspektů. 

Komise také navrhuje na území EU zcela zakázat 

využití některých typů AI, které jsou v rozporu 

s unijními hodnotami a principy. Jedná se např. 

o systémy sociálního kreditu či aplikace využívající 

nebezpečné podprahové techniky. Poslední část 

návrhu nařízení pak zavádí možnost tzv. regulatorních 

sandboxes, ve kterých je možné testovat inovativní 

aplikace AI. Více informací o AI balíčku se dočtete zde. 

Online platforma ke Konferenci o 

budoucnosti Evropy spuštěna! 

Vrcholní představitelé EU spustili 

19. dubna mnohojazyčnou digitální 

platformu ke Konferenci o budoucnosti 

Evropy, která poskytne virtuální prostor 

občanům EU sdílet své představy o tom, 

jak vidí budoucnost Evropy, a zároveň se 

budou moci přímo zapojit do panelových 

diskuzí této chystané konference. 

 

ČR se umístila na 3. místě ve 

cvičení Locked Shields 2021 

Národní tým ČR tvořený zástupci státních 

složek, soukromého sektoru i akademické 

sféry se umístil na 3. místě z 22 týmů 

v největším cvičení kybernetické 

bezpečnosti na světě s názvem Locked 

Shields 2021. Cvičení se zaměřilo na 

ochranu civilních i armádních IT systémů 

a systému kritické infrastruktury. Toto 

cvičení pořádalo NATO Cooperative Cyber 

Defence Centre of Excellence v estonském 

Tallinu (CCDCOE) ve dnech od 13. do 

16. dubna. Více informací naleznete zde. 

 

NÚKIB se stal členem EU CyberNET 

Národní úřad pro kybernetickou 

a informační bezpečnost (NÚKIB) se 

připojil ke komunitě EU CyberNET, jejímž 

cílem je vytvořit síť expertů z oblasti 

kybernetické bezpečnosti, sdílet 

osvědčené postupy a posílit globální 

koordinaci projektů v oblasti budování 

kybernetických kapacit. Více informací 

o této komunitě je k dispozici zde. 
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BEREC: Workshop o vstupu na trh a Digital Markets Act 
Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) zve 28. dubna 2021 

od 14:00 do 16:30 na online workshop, který se bude zabývat problematikou vstupu na trh v souvislosti 
s připravovaným Aktem o digitálních trzích (DMA). Cílem workshopu je shromáždit od startupů, digitálních 

společností a potenciálních klíčových strážců (gatekeepers) informace o jejich konkurenceschopnosti. 
BEREC vyzývá zájemce o tuto problematiku, aby se zaregistrovali na workshop na jejich stránkách. 

 

Přezkum návrhu sdělení k rámci pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 

Od 8. dubna 2021 je spuštěna konzultace k návrhu sdělení Evropské komise k rámci pro státní podporu 

výzkumu, vývoje a inovací (RDIF) pro všechny zainteresované skupiny. Konzultace je otevřena do 

3. června 2021. Vstupy je možné podávat prostřednictvím tohoto webu.  

CAHAI Rady Evropy: výzva k účasti při konzultaci 

V loňském roce vypracoval Ad hoc výbor pro umělou 

inteligenci (CAHAI) Rady Evropy studii proveditelnosti 

a pečlivě se zabýval důvody, proč je v dnešní době důležité 

mít odpovídající právní rámec na ochranu lidských práv, 

demokracie a právního státu s ohledem na nové výzvy, které 

přinášejí systémy umělé inteligence. V letošním roce se 

CAHAI zaměřuje na samotné prvky takového rámce, který by 

měl vycházet především ze standardů a hodnot Rady Evropy 

vztahujícím se k lidským právům, demokracii a právnímu 

státu. V souvislosti s tím také probíhá do 29. dubna 2021 

konzultace CAHAI prostřednictvím dotazníku se všemi 

zainteresovanými institucemi, které mají zájem poskytnout 

zpětnou vazbu. 

Další ročník soutěže úspěšných inovátorek 

EU Prize for Women Innovators každoročně oceňuje 

ženy-podnikatelky, které stojí za úspěšnými inovacemi, jimž 

se zdárně podařilo prorazit na trh. I letos budou oceněny 

nejtalentovanější podnikatelky napříč EU a dalšími zeměmi 

zapojenými do programu Horizont Evropa. Přihlašování do 

soutěže končí 30. června 2021. 

ENISA: Výzva k zapojení do ad hoc pracovní skupiny 

Agentura EU pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) 

vyhlašuje výzvu k zapojení do ad hoc pracovní skupiny on the 

EU Cybersecurity Market, jejímž úkolem bude analýza 

tržních trendů a segmentů se zaměřením na řešení kybernetické bezpečnosti. Odhadovaná doba 

činnosti pracovní skupiny je tři roky. Přihlášky do pracovní skupiny je možné posílat do 3. května 2021.   

 

EU DATATHON‘21 

V březnu byl spuštěn pátý ročník 

soutěže EU Datathon organizovaný 

Úřadem pro publikace EU. Cílem 

soutěže je navrhnout aplikaci pro 

konkrétní obchodní model nebo 

sociální podnik, která inovativním 

způsobem propojuje a využívá 

otevřené datové sady. Devět 

vítězných týmů si rozdělí výhru 

v celkové hodnotě 99 000 EUR 

a dostane možnost své projekty 

realizovat. Aplikace je možné do 

soutěže přihlásit do 21. května 2021 

na tomto webu. 

 

EU DataViz 2021 

Chystaná konference EU DataViz 

2021 o otevřených datech 

organizovaná v rámci EU Open 

Data Days ve dnech od 23. do 

24. listopadu 2021 přijímá do 

21. května přihlášky řečníků 

z různých sektorů, kteří mohou 

nabídnout inovativní nápady 

z oblasti otevřených dat či jejich 

vizualizace. Přihlašování řečníků 

probíhá na tomto webu. 
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