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Česko v digitální Evropě
Ve dvacátém prvním vydání newsletteru se dozvíte o proběhlé národní diskuzi k Digitálnímu kompasu
2030, konzultaci k digitálním principům a o novém rámci pro digitální identitu a Společné kybernetické
jednotce EU. Dále také o nových iniciativách a událostech v digitální oblasti.
Pěkné čtení Vám přeje Oddělení evropské digitální agendy
Český úspěch v agentuře EUSPA
Správní radu nové Agentury EU pro
kosmický program (EUSPA), která
sídlí v Praze, povede český kandidát
Václav Kobera. Jeho vizí je pomoci
agentuře se zahájením prací na
nových úkolech v Kosmickém
programu EU a upevnit spolupráci
s Evropskou kosmickou agenturou
(ESA) a Generálním ředitelství EK pro
obranný průmysl a vesmír (DG
DEFIS). Více informací zde.
Digital SkillUp: online kurzy
digitálních dovedností
Iniciativa Digital SkillUp podpořená
z prostředků EU vytvořila sjednocující
platformu, která poskytuje přístup
k online kurzům v oblasti AI,
kybernetické bezpečnosti, internetu
věcí, blockchain a dalších technologií
od začátečnické až po pokročilou
úroveň. Digital SkillUp je vzdělávacím
pilířem Platformy digitální dovedností
a pracovních míst.
AI Watch: Aktualizovaný report
o národních strategiích AI
AI Watch ve spolupráci s OECD.AI
uveřejnila aktualizovanou zprávu
o národních strategiích pro umělou
inteligenci (AI), která zahrnuje
20 států EU a Norsko. Sedm
zbývajících států je ve finální fázi
jejich přípravy. ČR má svou Národní
strategii pro AI (NAIS) od května 2019
a více se o ní můžete dočíst na str. 40
zveřejněného reportu.

Národní diskuze k Digitálnímu kompasu 2030
Dne 23. června uspořádalo Ministerstvo průmyslu
a obchodu (MPO) ve spolupráci s Úřadem vlády ČR (ÚV)
Národní diskuzi k evropskému Digitálnímu kompasu 2030.
Na setkání vystoupili mimo zástupců MPO a ÚV také
europoslanci Luděk Niedermayer a Dita Charanzová.
Vizí Digitálního kompasu je do roku 2030 podpořit
postavení občanů a podniků, digitální transformaci
a odolnost Evropy, a tím společně čelit výzvám v digitálním
prostoru, zvýšit konkurenceschopnost a kvalitu života
občanů EU. Na to jsou navázány 4 cíle: zvýšení digitálních
dovedností občanů a zajištění kvalifikovaných odborníků
v oblasti digitálních technologií; bezpečná, výkonná
a udržitelná digitální infrastruktura; digitální transformace
podniků a digitalizace veřejných služeb. Více o Národní
diskuzi na webu MPO.
Evropská komise představila návrh revize eIDAS
Evropská komise představila 3. června nový rámec pro
digitální identitu, který reviduje původní nařízení z roku
2014. Koncept digitální identity mj. souvisí s Digitálním
kompasem 2030 a cílem využívat klíčové veřejné služby
státní správy prostřednictvím online platforem.
Díky tzv. evropské peněžence digitální identity budou moci
občané jednoduše prokazovat svou totožnost a sdílet
elektronické dokumenty prostřednictvím svého mobilního
telefonu. Dále budou mít přístup k online službám díky
vnitrostátní elektronické identifikaci, která bude uznávána
napříč celou Evropou. O tom, jaké informace se budou
sdílet, s kým a za jakým účelem, bude vždy rozhodovat daný
uživatel.
Podle Evropské komise je cílem umožnit všem občanům,
rezidentům a podnikům v EU provádět stejné úkony, jako
jsou zvyklí provádět doma, bezpečným a transparentním
způsobem v kterémkoli členském státu, a to bez
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dodatečných nákladů a dalších překážek. Evropské peněženky digitální identity jim budou nabízet
novou možnost, jak uchovávat údaje a používat je pro všechny druhy služeb – od odbavení na letišti,
přes dokládání vysokoškolského vzdělání až po pronájem automobilu. Více se k tomuto tématu dozvíte
v tiskové zprávě Komise.
Joint Cyber Unit pro Evropskou unii
Komise předložila 23. června návrh na vytvoření nové Společné kybernetické jednotky (Joint Cyber
Unit), jejímž úkolem má být řešení závažných kybernetických incidentů, kterých v poslední době
neustále přibývá a které mají negativní dopad na veřejné služby, život občanů i chod podniků napříč
celou EU. Idea vytvořit takovou jednotku se objevila již v politických směrech předsedkyně Komise
Ursuly von der Leyenové.
Navržená kybernetická jednotka si klade za cíl využívat společných zdrojů, odborných poznatků
a osvědčených postupů, kterými disponují jak jednotlivé členské země, tak EU jako taková, a díky nim
efektivně a v reálném čase předcházet kybernetických incidentům, účinně proti nim bojovat
a adekvátně na ně reagovat. Jednotka bude rovněž poskytovat pomoc při řešení následků takových
útoků.
Jednotka má vznikat ve 4 fázích ve spolupráci s členskými zeměmi a dalšími subjekty z oboru tak, aby
se plného provozu dosáhlo do 30. června 2023. Více informací nalezete v tiskové zprávě.
Národní konzultace k evropským digitálním principům
Úřad vlády ČR spustil veřejnou národní konzultaci k digitálním principům. Vstupy poslouží jako základ
národního příspěvku do veřejné konzultace Komise a pro vytvoření národní pozice při vyjednávání
meziinstitucionální deklarace k digitálním principům, které jsou součástí Digitálního kompasu 2030.
Přispět svým názorem do národní konzultace je možné do 31. července.
Digitální COVID certifikát EU
Prvního července byl oficiálně spuštěn Digitální COVID certifikát EU na evropské úrovni, jehož cílem je
usnadnit bezpečný volný pohyb občanů po EU. Už dříve některé státy začaly vydávat národní
certifikáty, nyní by ale měly mít jednotnou formu, díky které budou uznávány v celé EU. Digitální
certifikát se netýká pouze očkovaných – obsahuje také výsledky testů na COVID-19, případně
informace o prodělání nemoci. Vydává se bezplatně v digitální i tištěné podobě a kromě zemí EU bude
platit i v Norsku, Lichtenštejnsku, Švýcarsku a na Islandu.
Slovinské předsednictví v Radě EU
Prvního července se půlročního předsednictví v Radě EU ujalo Slovinsko. V oblasti digitální agendy
považuje za prioritní návrhy týkající se umělé inteligence (AI), dat (Data Governance Act) a nařízení
o roamingu. Předsednictví bude také dále pokračovat ve vyjednávání nařízení o soukromí
v elektronických komunikacích (ePrivacy), nařízení k revizi eID, kybernetické bezpečnosti, např. v rámci
zlepšení odolnosti a reakce na kybernetické krize, bezpečnost 5G sítí a návrh nařízení NIS 2. Celý
program předsednictví naleznete zde.
Přesně za rok se předsednictví ujme Česká republika. Přípravy můžete sledovat na Twitteru
@backstageCZPRES #CZPRES2022 a na stránkách Úřadu vlády ČR.
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