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Česko v digitální Evropě 

Ve dvacátém vydání newsletteru se dozvíte o spuštění veřejných konzultací k přípravě digitálních principů 

a evropskému návrhu pro sdílení dat. Dále také o iniciativách v oblasti boje proti dezinformacím. 

Pěkné čtení Vám přeje Oddělení evropské digitální agendy 

Digitální kompas 2030: veřejná konzultace Komise 

a národní diskuse k digitálním principům  

Evropská komise spustila veřejnou konzultaci k digitálním 

principům, které by měly být základním kamenem 

konceptu evropského digitálního občanství, a doplní tak 

stávající práva ochrany uživatelů na internetu. Vznik 

digitálního občanství a souvisejících principů představila 

Komise v březnovém sdělení "Digitální kompas 2030". 

Principy pokrývají například oblasti práva na přístup 

k internetu, bezpečného online prostředí či digitálních 

služeb veřejné správy. Veřejná konzultace je otevřena do 

2. září a na základě výstupů Komise připraví návrh 

meziinstitucionální deklarace EU. Na národní úrovni se 

k digitálním principům uskuteční odborná diskuze pod 

záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a Úřadu vlády. 

Akce proběhne 23. června a již nyní se můžete registrovat 

na webu MPO. 

 

Data Act: Veřejná konzultace k připravovanému návrhu 

pro sdílení dat 

Do 3. září je možné se ve veřejné konzultaci Evropské 

komise vyjádřit k navrhovanému nařízení o sdílení dat (tzv. 

Data Act). Jeho cílem má být zajištění férového rozmístění 

ekonomické hodnoty mezi aktéry datové ekonomiky. Toho 

má být dosaženo zvýšením přístupu k datům a jejich 

opakovaného využití, včetně férového udělení práv 

uživatelům dat, jak v B2B tak B2G rovině. Součástí úvah je 

také zavedení oprávnění státního sektoru k přístupu 

k soukromým datům pro veřejné účely. Dále zřízení 

povinnosti transparentnosti pro výrobce propojených 

zařízení, které se zaměří na používání neosobních údajů, 

zavedení závazného práva na přenositelnost cloudových 

služeb nebo vytvoření povinnosti pro poskytovatele služeb 

cloud computingu informovat uživatele dat o požadavcích 

na přístup k neosobním údajům jurisdikcemi mimo EU. 

Součástí iniciativy by měla být také revize Směrnice 

o databázích (Směrnice 96/9/EK). Konzultaci naleznete na 

stránkách Komise. 

EUSPA: Kosmický program se 

sídlem v Praze 

Evropský parlament schválil vznik 

Kosmického programu EU a nové 

Agentury EU pro kosmický program 

(EUSPA) se sídlem v Praze. Doposud 

samostatné družicové programy pro 

navigaci Galileo a EGNOS a systémy 

pro pozorování Země Copernicus se 

tak stávají součástí jednoho 

komplexního programu EU. Hlavními 

pilíři spolupráce EU ve vesmíru tak 

nyní bude navigace, pozorování 

Země, telekomunikace, kosmická 

bezpečnost a inovace. Oficiální 

spuštění Kosmického programu 

je plánováno na 22. června 2021 

a proběhne v Bruselu. 

 

Platforma digitálních dovedností 

a pracovních míst 

Komise spustila 20. května novou 

platformu k digitálním dovednostem, 

která nabízí informace o evropských  

iniciativách a strategiích, nabídkách 

kurzů a školení, grantových 

příležitostech a dalším v digitální 

oblasti. 

 

Spuštění nového datového portálu 

data.europa.eu 

EU sjednotila Evropský datový portál 

a Open data portál EU institucí. Vznikl 

tak nový datový portál, do něhož jsou 

integrovány i datové sady českého 

portálu otevřených dat státní správy. 
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Posílení kodexu postupů proti dezinformacím 

Evropská komise zveřejnila 26. května pokyny k posílení 

Kodexu osvědčených postupů (Code of Practice) v oblasti 

dezinformací. Kodex z roku 2018 byl prvním světovým sebe-

regulačním nástrojem tohoto typu stanovujícím principy 

a závazky pro online platformy a reklamní průmysl v boji 

proti šíření dezinformací online. Posouzení kodexu z roku 

2020 ukázalo, že jde o dobrý nástroj strukturované 

spolupráce s online platformami k zajištění větší 

transparentnosti a odpovědnosti. Odkryty byly však 

i nedostatky, včetně nekonzistentního a neúplného 

uplatňování kodexu napříč platformami a zeměmi EU. Nové 

posílení kodexu postupů při dezinformacích adresující tyto 

nedostatky vychází také z monitorovacího programu 

dezinformací o COVID-19. Nové pokyny požadují silnější 

závazky signatářů a předpokládají širší zapojení. Na základě 

pevného monitorovacího rámce a ukazatelů výkonnosti by 

signatáři měli omezit finanční pobídky k dezinformacím, 

umožnit uživatelům převzít aktivní roli v prevenci jejich 

šíření, lépe spolupracovat s ověřovateli faktů ve všech 

státech a jazycích EU a poskytovat rámec pro přístup 

k údajům pro výzkumné pracovníky. Signatáři by měli 

přistoupit k revizi Kodexu a na podzim předložit první verzi 

revidovaného návrhu. Koregulační opatření především 

ohledně transparentnosti reklamy, snižování rizika a posílení 

pravomoci uživatelů jsou navíc zavedena i v projednávaném 

návrhu aktu o digitálních službách (DSA). 

V Česku vznikne Evropský hub pro výzkum dezinformací 

Evropská komise vybrala středoevropský projekt Central 

European Digital Media Observatory (CEDMO) jako jeden 

z  osmi evropských hubů v celé EU, který bude zkoumat 

dezinformace a posilovat digitální a mediální gramotnost 

a rozvoj fact-checkingových platforem nejen v Česku, ale 

také v Polsku a na Slovensku. CEDMO bude sídlit v Praze 

a povedou ho odborníci z Univerzity Karlovy a ČVUT. 

Projekt je součástí nezávislé sítě European Digital Media 

Observatory, která spojuje špičkový společensko-vědní 

a technický výzkum médií a mediálních služeb. CEDMO je 

unikátní projekt např. v tom, že bude využívat umělou 

inteligenci pro mapování šíření a odhalování dezinformací. 

Během prvních dvou roků existence bude podpořen z výzvy 

CEF Telecom a prostředků Národního plánu obnovy ČR.  

Internet a Technologie 21 

Letošní konferenci Internet 

a Technologie (21) uspořádá 

sdružení CZ.NIC v netradičním 

formátu formou monotematických 

on-line akcí. První setkání je 

naplánované již na 10. června a bude 

se věnovat jedné 

z nejdůvěryhodnějších 

elektronických identit fungujících 

v ČR – mojeID. Více informací na 

pořadatelském webu. 
 

DSA: How to make it future-proof? 

Dne 15. června 2021 pořádá Svaz 

průmyslu a dopravy ČR společně 

s místopředsedkyní Evropského 

parlamentu Ditou Charanzovou 

online diskuzi na téma Aktu 

o  digitálních službách (DSA). 

Registrace je možná zde. 
 

CASSINI Hackathon v Česku 

CASSINI Hackathons je iniciativou 

Evropské komise s cílem dostat 

Evropu v oblasti digitalizace na 

špičku. První CASSINI Hackathon 

s tématem „Digitising Green Space“ 

za pomoci efektivního využití 

vesmírných technologií EU bude 

probíhat paralelně v deseti 

evropských zemích, včetně Česka, 

od 18. do 20. června 2021. Více 

informací na webu CzechInvest.  
 

Debata o rovných příležitostech 

v době umělé inteligence 

Další akcí Svazu průmyslu a dopravy 

ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR 

je online debata o tom, jak mohou 

pokročilé technologie a AI zlepšit 

rovné pracovní příležitosti a zajistit 

spravedlivé rozhodování v HR. 

Debata proběhne 23. června 2021 

a registrovat se můžete zde. 
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