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Česko v digitální Evropě
V novém vydání newsletteru se dozvíte o výsledcích prosincové Rady ministrů pro telekomunikace,
deklaraci D9+ k zelené a digitální tranzici, výstupech Prague 5G Security Conference a vydání DESI 2021.
Dále také o přistoupení ČR k iniciativě GPAI či dalších novinkách v digitální oblasti.
Pěkné čtení Vám přeje Oddělení evropské digitální agendy

Český úspěch v soutěži TECH
Champion 2021
Deník Financial Times ocenil
v soutěži TECH Champion 2021
nejzajímavější evropské projekty,
které kreativním způsobem
a s využitím nových technologií
reagovaly na výzvy způsobené
pandemií COVID-19. V kategorii
„Počítačová bezpečnost a IT“ ze
stovek nominací zvítězil český
projekt ScioLink vyvinutý
společnostmi Scio a Born Digital.
Více o soutěži a českém úspěchu
se dočtete zde.

Prosincové jednání Rady ministrů pro
telekomunikace
Dne 3. prosince 2021 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady
ministrů pro telekomunikace. Na programu byla schválena
společná pozice k návrhu směrnice o opatřeních k zajištění
vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii
(NIS2), jejíž důležitost roste zejména v kontextu narůstající
hrozby kybernetických útoků v EU. Následně slovinské
předsednictví zhodnotilo dosavadní práci nad návrhy aktu
o umělé inteligenci (AIA), nařízení o rámci pro evropskou
digitální identitu (eID) a rozhodnutí o cestě k digitální dekádě
(DDPP), jejichž zprávy o pokroku vzala Rada na vědomí.
Rozprava také proběhla k návrhům nařízení o evropské správě
dat (Data Governance Act), nařízení o roamingu a k nařízení
o soukromých a elektronických komunikacích (ePrivacy).
Politická diskuze se poté zaměřila na téma „Digitální práva

Od nového roku platí nová

a principy“ a zejména na připravovanou meziinstitucionální

pravidla pro uživatelská cookies

deklaraci o digitálních právech. Ministři v diskuzi zdůraznili

Schválením novely zákona

především princip jednotných základních lidských práv

o elektronických komunikacích

respektovaných jak v offline, tak i online prostředí. Vyzdviženy

mohou od ledna 2022 správci

byly také principy dostupného připojení k internetu, důraz na

webových stránek shromažďovat
údaje návštěvníků stránek, tzv.
soubory cookies, pouze na základě

digitální vzdělávání a ochrana dětí v online prostoru.

Aktuální výzvy programu Digitální Evropa

jejich prokazatelného souhlasu

Evropská komise vyhlásila prvních 28 výzev v rámci programu

(princip opt-in). Současná praxe je

Digitální Evropa (DEP), jehož cílem je přivádět digitální

postavena na principu opt-out,

technologie do podniků, k občanům a orgánům státní správy

tedy „co výslovně neodmítnete, to

a tím urychlit obnovu a podpořit digitální transformaci Evropy.

dostanete“. Více informací zde.

DEP v rámci období 2021–2027 poskytne finanční prostředky
v celkové výši až 7,5 mld. eur na řešení této výzvy a podpoří

projekty v oblasti superpočítačů, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti, pokročilých digitálních
dovedností a zajištění širokého využití digitálních technologií ve společnosti a ekonomice. Přehled
aktuálních výzev a samotný DEP blíže představí Ministerstvo průmyslu a obchodu 15. prosince 2021
během online informační schůzky. Bližší informace o přihlašování na schůzku jsou k dispozici zde.
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Deklarace skupiny D9+ k zelené a digitální
tranzici

Přistoupení ČR do globální iniciativy

V návaznosti na neformální setkání států Digital9+ (D9+)

Na summitu Globálního partnerství pro

konaného 27. října 2021 v Lucemburku, kde ministři

umělou inteligenci (GPAI) se

diskutovali o tom, jak může využití digitálních

11. listopadu 2021 stala ČR stálým

technologií přispět k cílům evropské klimatické

členem této mezinárodní iniciativy,

neutrality, byla zveřejněna deklarace k zelené a digitální

která byla zahájena v roce 2020

tranzici. Ministři D9+ v deklaraci zdůrazňují 7 prioritních

z podnětu Francie a Kanady. GPAI dosud

oblastí, které je nutné dále rozvíjet a posilovat, aby

spojovalo přední odborníky

evropští občané a ekonomika mohli více těžit z toho, že

z 19 členských zemí, které se umělou

zelená

transformace

bude

digitálnější

pro umělou inteligenci

a digitální

inteligencí (AI) dlouhodobě

přechod ekologičtější. Do těchto 7 oblastí ministři řadí

a systematicky zabývají. Cílem je

posílení vnitřního trhu, budování udržitelné vysoko-

překlenout propast mezi teorií a praxí

kapacitní digitální infrastruktury, která umožní lepší

podporou špičkového výzkumu

pochopení efektů klimatické změny; rozvíjení oběhové

a souvisejících aktivit. Společně s ČR

ekonomiky, veřejné a soukromé investice, přilákání

bylo přijato ještě dalších 5 zemí. Více

nových a udržení současných talentů v Evropě, vytváření

informací o GPAI naleznete zde.

evropských sektorových datových prostorů a rozvíjení
přeshraniční spolupráce na konkrétních případech

DESI 2021 zveřejněn!

digitálního užití.

Evropská komise v listopadu vydala

Prague 5G Security Conference: Prague
Proposals

tzv. Digital Economy and Society Index
(DESI), který shrnuje ukazatele digitální
výkonnosti Evropy a sleduje pokrok

Ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2021 proběhl třetí

jednotlivých zemí EU. DESI 2021 je

ročník mezinárodní bezpečnostní konference Prague 5G

podložen daty z roku 2020 a představuje

Security Conference, kterou tradičně pořádá Národní

stav digitální ekonomiky a společnosti

úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

v prvním roce pandemie. DESI 2021

(NÚKIB). V rámci tohoto ročníku byly představeny dva

oproti předchozím vydáním prošel

dokumenty:

změnou, aby reflektoval dvě hlavní

Prague

Proposals

ke

kybernetické

bezpečnosti nových a převratných technologií (EDTs)

iniciativy, které budou mít vliv na

a k diverzitě dodavatelů v oblasti telekomunikací. Cílem

digitální transformaci v EU

prvního dokumentu je upozornit na rizikové profily

v nadcházejících letech, a sice nástroj na

a hrozby EDTs a poskytnout vodítka, která by vlády měly

podporu oživení a odolnosti (RRF)

zvážit při vývoji, zavádění, řízení nebo pořizování

a Digitální kompas 2030. ČR se v rámci

současných a budoucích EDTs tak, aby ochránily data,

DESI 2021 umístila na 18. místě

práva, svobodu a bezpečnost svých občanů. Druhý

z 27 zemí EU. Více informací o DESI

dokument poté představuje soubor návrhů, jejichž

a report pro ČR naleznete zde.

záměrem

je

podpořit

rozmanitost

dodavatelů

a otevřených a interoperabilních sítí, které přispějí k odolnosti dodavatelského řetězce a bezpečnější,
transparentnější a spolehlivější infrastruktuře. Oba dokumenty jsou k dispozici zde.
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