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Česko v digitální Evropě 

V novém vydání newsletteru se dozvíte o prioritách francouzského předsednictví v digitální oblasti, 

návštěvě komisařky Vestager v Praze, Evropské deklaraci k digitálním právům a principům či o výzvě 

programu Horizon Europe 2022. Dále také o plánovaných akcích či dalších novinkách v digitální oblasti. 

Pěkné čtení Vám přeje Oddělení evropské digitální agendy 

Digitální priority francouzského předsednictví 
v Radě EU  

Od ledna 2022 převzala Francie úlohu předsednické země 

v Radě EU (FR PRES). Jednou z jejích klíčových priorit je 

digitální agenda. V digitální oblasti se Francie v následujícím 

půlroce zaměří hlavně na posunutí jednání v řadě 

strategických oblastí, jež mají vést směrem k evropské 

digitální suverenitě. Důležitými tématy jsou zejména 

bezpečnost, ochrana dat, rozvoj umělé inteligence (AI) či 

posílení sítí a větší odolnost infrastruktury. 

Z legislativních návrhů je pro FR PRES tedy důležitý zejména 

Akt o digitálních službách (Digital Services Act, DSA), který 

směřuje k větší transparentnosti fungování online platforem 

a tomu, aby aktivity, které jsou nelegální v offline prostoru, 

byly postihovány i online; zároveň se věnuje možným 

negativním dopadům velkých online platforem na uživatele 

a na veřejné dění. Dalším důležitým návrhem je Akt 

o digitálních trzích (Digital Markets Act, DMA), jehož cílem 

je spravedlivý přístup na digitální trh. 

Za další prioritní úkoly FR PRES považuje zvyšování 

kybernetické bezpečnosti a snahu o postoupení ve 

vyjednávání revize směrnice o bezpečnosti sítí a informací 

(NIS 2); spolehlivou AI zaměřenou na člověka a projednávání 

aktu o umělé inteligenci; pokračování v práci na nařízení ePrivacy a na evropské digitální identitě; 

sdílení dat a zpracování dat ve velkém měřítku či cloudovou infrastrukturu nové generace a v neposlední 

řadě posílení evropské spolupráce na základě Pogramu digitální politiky. Více informací k prioritám 

francouzského předsednictví zde. 

Návštěva místopředsedkyně Evropské komise Margrethe Vestager v Praze 

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš přijal v pondělí 

24. ledna 2022 místopředsedkyni Evropské komise Margrethe Vestager.  Během pracovního oběda se 

dotkli příprav českého předsednictví v Radě EU, kdy v oblasti digitalizace ČR převezme řadu 

legislativních i nelegislativních iniciativ, které mohou výrazně ovlivnit fungování digitální ekonomiky 

a společnosti v ČR a EU. Ministr seznámil komisařku s klíčovými tématy pro ČR, jako jsou elektronická 

identita, kybernetická bezpečnost či umělá inteligence, a pozval ji na hlavní konferenci českého 

předsednictví, která se uskuteční začátkem listopadu 2022 v Praze. Více na tiskové konferenci zde. 

Studie k využívání AI v byznysu 

Evropská komise zveřejnila studii, 

která v roce 2020 zkoumala zavádění 

technologií založených na umělé 

inteligenci (AI) v podnicích napříč EU, 

Norskem, Islandem a VB. Z výzkumu 

vyplývá, že je mezi evropskými 

firmami poměrně vysoké povědomí 

o AI, přičemž čtyři z deseti podniků 

zavedly alespoň jednu technologii AI. 

Mezi tři hlavní překážky zavádění AI 

patří zejména potíže s náborem 

nových zaměstnanců se správnými 

dovednostmi a s náklady na zavedení 

technologií či na přizpůsobení 

provozních procesů. ČR dosáhla 

velmi příznivých výsledků hned ve 

dvou kategoriích: na první příčce se 

umístila v kategorii: podniky, které 

zavedly alespoň 1 technologii AI 

(61 %), a podniky, které zavedly 2 či 

více (40 %). Celá studie je zde. 
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Zveřejnění návrhu evropské deklarace 
k digitálním právům a principům 

Evropská komise zveřejnila 26. ledna 2022 návrh 

evropské deklarace k digitálním právům a principům, 

jejímž cílem je poskytnout pevný základ a jasnou 

představu o povaze digitální transformace, kterou EU 

podporuje. Zároveň poslouží jako vodítko pro tvůrce 

politik a podniky při zacházení s novými technologiemi. 

Záměrem je, aby práva a svobody, které jsou zakotvené 

v právním rámci EU, a evropské hodnoty vyjádřené 

těmito zásadami byly dodržovány nejen v offline, ale 

i online prostředí. Aby se Evropané mohli spolehnout na 

připojení nejvyšší třídy, bezproblémový přístup 

k veřejným službám a bezpečný a spravedlivý digitální 

prostor, ať už bydlí, studují, pracují či podnikají 

odkudkoliv v EU. Komise svůj záměr vytvořit deklaraci 

nastínila již ve sdělení Evropská digitální dekáda: 

digitální cíle pro rok 2030 z 9. března 2021. 

Vytvoření návrhu předcházela evropská veřejná 

konzultace z období od 12. května do 6. září 2021, do níž 

ČR přispěla na základě národní konzultace, ve které čeští 

občané vyjádřili digitálním principům podporu, stejně 

jako ukázaly výsledky evropské konzultace. Více 

informací o deklaraci zde. 

Doporučení NÚKIB pro české olympioniky 
a veřejnost 

Národní úřad pro kybernetickou a informační 

bezpečnost (NÚKIB) společně s Vojenským zpravodaj-

stvím vypracovaly doporučující materiál, který má 

českým sportovcům mířícím na Olympiádu v Pekingu 

a veřejnosti přiblížit základy kybernetické bezpečnosti 

a bezpečného využívání technologií při komunikaci 

v zahraničí. Desatero naleznete zde. 

Výzva programu Horizon Europe 2022 

Evropská komise zve 2. února 2022 zástupce průmyslu, 

akademiky a inovátory na online networkingovou 

informační schůzku, na které představí 3 aktuálně 

probíhající výzvy programu Horizon Europe 2022 

zaměřující se na technologie cloudu, edge a internetu 

věcí. Více informací a registraci na schůzku naleznete 

zde. 

Masters of Digital 2022 

Dne 3. února 2022 se koná online 

konference k digitálním technologiím 

a roli EU v digitální tranzici. Řeč bude 

o AI, datových tocích, zelené tranzici, 

digitální zdravotní péči či o kybernetické 

bezpečnosti. Na konferenci vystoupí 

zástupci Evropské komise, státní správy 

a byznysu. Více o programu zde. 

 

Safer Internet Day 2022  

Dne 8. února 2022 se uskuteční 

19. ročník Safer Internet Day s heslem 

„Společně pro lepší internet“. 

Koordinátorem tohoto dne pro ČR je 

národní Safer Internet Centrum 

spravované sdružením CZ.NIC. 

Informace o možnosti zapojení zde. 

 

5Gthon 

V únory proběhnou dvě akce zaměřené 

na 5G sítě: první je ideathon (15. 2.), 

v rámci kterého budou mít týmy za úkol 

vymyslet a detailně rozpracovat návrh, 

jak v několika konkrétních oblastech 

zlepšit život v českých městech pomocí 

nových technologií s využitím 

potenciálu 5G sítě. Druhou akcí je 

konference 5Gthon (22. 2.), která 

nabídne ucelený pohled na situaci 

zavádění 5G sítí v ČR. Více informací 

a registrace zde. 

 

International Conference  

on AI in Work, Innovation,  

Productivity and Skills 

Ve dnech od 21. do 25. února 2022 

proběhne mezinárodní konference 

OECD na téma umělé inteligence, 

v rámci které široké spektrum řečníků 

bude diskutovat o využití AI na 

pracovišti. Více informace zde. 
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