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Česko v digitální Evropě 

V novém vydání newsletteru se dozvíte o setkání Českého digitálního týmu, české účasti v rámci Politico: 

AI&Tech Summit, setkání Digital 9+ v Praze, výsledcích jednání o balíčku k online službám a veřejné 

konzultaci k digitálnímu euru. Dále také o plánovaných akcích či dalších novinkách v digitální oblasti. 

Pěkné čtení Vám přeje Oddělení evropské digitální agendy 

Politico: AI & Tech Summit 2022 

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 proběhl každoroční Politico summit 

zaměřený zejména na umělou inteligenci (AI). V rámci 

panelových diskuzí řečníci diskutovali o posunu ve vyjednávání 

tzv. Aktu o umělé inteligenci (AI Akt), o algoritmech, o tvorbě 

mezinárodních standardů a o datech, která pohánějí nejen tuto 

technologii, ale i úsilí budovat datovou ekonomiku. Řeč byla 

také o digitální tranzici a kybernetické bezpečnosti.  

Pozvání za ČR přijal náměstek MPO Petr Očko, který se zapojil 

do diskuze k Aktu o digitálních službách (DSA) v kontextu šíření 

nelegálního obsahu na internetu, cílené reklamy, algoritmické 

odpovědnosti a fungování velkých technologických firem. 

Summit v závěrečném rozhovoru zakončil místopředseda 

vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš, který se věnoval prioritám 

v oblasti digitální agendy během českého předsednictví v Radě 

EU, citlivým aspektům AI Aktu, spolupráci EU s USA v rámci 

Rady pro obchod a technologie (TTC) a také sdílení a ochraně 

osobních dat. Záznamy z panelů můžete zhlédnout zde. 

Neformální setkání Digital 9+ v Praze 

Pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana 

Bartoše a ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu 

ČR se 29. března 2022 v Praze uskutečnilo setkání neformální 

skupiny digitálně nejrozvinutějších států DigitalD9+ (D9+). Tématem jednání byly transatlantické 

vztahy v oblasti digitální agendy. Setkání bylo doplněno pracovní snídaní se zástupci byznysových 

asociací (Business9+) z těchto zemí pod vedením českého Svazu průmyslu a dopravy. Během setkání 

prezentovali zástupci Business D9+ společný dokument, který posloužil jako vstup do ministerské 

diskuze.  

Delegace D9+ se shodly, že silné transatlantické vztahy jsou klíčovým rámcem pro řešení 

nejnaléhavějších výzev. Zřízení Rady pro obchod a technologie (TTC) je proto vítanou novou 

platformou, která může usnadnit a podpořit spolupráci mezi EU a USA. Státy D9+ podporují princip 

otevřenosti a vytváření globálních standardů založených na přístupu zaměřeném na člověka. Důraz byl 

kladen zejména na společný přístup EU a USA k odpovědné a udržitelné digitální transformaci. Země 

D9+ vysoce ocenily principiální dohodu o datových tocích, která byla nalezena mezi EU a USA. 

Výstupem setkání D9+ bylo tzv. Chair’s Summary dostupné zde. 

První setkání Českého 
digitálního týmu 

Dne 8. dubna 2022 se uskutečnilo 

první setkání Českého digitálního 

týmu (ČDT). Jedná se o neformální 

skupinu nezávislých expertů 

ustanovenou jako poradní orgán 

pro místopředsedu vlády (MPV) 

pro digitalizaci Ivana Bartoše. 

Úkolem ČDT je přispět ke zlepšení 

efektivity fungování státní správy 

a urychlení celkového procesu 

digitální transformace. Tématy 

prvního setkání byly např. projekt 

transformace koordinace 

a řízení  digitalizace, role MPV 

během českého předsednictví 

v Radě EU, digitální vzdělávání 

a pomoc Ukrajině v oblasti 

vzdělávání. Více o ČDT je 

k dispozici v tiskové zprávě zde. 
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Projednávání balíčku regulující online služby je 
u konce 

Dne 23. dubna proběhl poslední pátý politický trialog 

o výsledné podobě návrhu nařízení Akt o digitálních 

službách (Digital Services Act, DSA). Ten stanoví nový 

standard pro odpovědnost online platforem za 

nezákonný a škodlivý obsah. Poskytne lepší ochranu 

uživatelům internetu a jejich základním právům a také 

vymezí jednotný soubor pravidel na vnitřním trhu, což 

pomůže menším platformám se rozšiřovat. Cílem 

návrhu je i zamezení šíření nelegálního obsahu a větší 

ochrana mladistvých na internetu.  

Politická dohoda dosažená Evropským parlamentem 

a Radou nyní podléhá formálnímu schválení oběma 

spoluzákonodárci. Jakmile bude DSA přijat, bude přímo 

použitelný v celé EU a účinný po uplynutí patnácti 

měsíců po vstupu v platnost, nebo od 1. ledna 2024, 

podle toho, co nastane později. Pokud jde o velmi velké 

online platformy a vyhledávače, DSA bude platit od 

dřívějšího data, tedy čtyři měsíce po jejich označení za 

velmi velké hráče. 

O měsíc dříve dosáhly instituce také shody ohledně 

přidruženého návrhu Aktu o digitálních trzích (Digital 

Markets Act, DMA), který je jednou z prvních iniciativ 

svého druhu, která komplexně reguluje sílu 

gatekeeperů, tj. největších digitálních společností 

omezujících vstup menších hráčů na trh. Pro uživatele 

bude jednodušší přejít k jinému poskytovateli služeb 

a nabídka online služeb by měla být širší a levnější.  

DMA zavede robustní architekturu dohledu s výsadní rolí 

dozoru Komise v úzké spolupráci s orgány v členských 

státech EU. Komise bude moci ukládat sankce a pokuty 

až do výše 10 % celosvětového obratu společnosti, které mohou v případě opakovaného porušování 

dosáhnout až 20 % tohoto obratu. V případě systematického porušování bude Komise rovněž moci 

uložit nápravné prostředky nezbytné k zajištění účinnosti povinností, včetně zákazu dalších akvizic 

souvisejících s porušováním.  

Veřejná konzultace k digitálnímu euru 

Evropská komise zahájila 5. dubna 2022 odbornou konzultaci o digitálním euru coby digitalizované 

formy peněz Evropské centrální banky dostupné všem jako doplněk k hotovosti. Cílem je nashromáždit 

informace o očekávaných dopadech na klíčové sektory, uživatele, obchodní komory a další 

stakeholdery pohybující se v oblasti mezinárodního obchodu. Online dotazník je možné vyplnit do 

14. června 2022. 

Digitální Česko 

Ve dnech 12. a 13. května 2022 pořádá 

Institut pro politiku a společnost 

konferenci Digitální Česko, v rámci které 

bude řeč např. o digitální transformaci 

ekonomiky, nových výzvách 

eGovernmentu, umělé inteligenci, 

budoucnosti fintech a o chytré 

eMobilitě. Více informací zde.  

 

ISSS 2022 

Ve dnech 16. a 17. května 2022 

proběhne v Hradci Králové 24. ročník 

mezinárodní konference ISSS na téma 

elektronizace zdravotnictví, 

kyberbezpečnosti, eGovernmentu, 

o kterých budou debatovat čeští politici 

s odborníky. Více informací  

a registrace zde. 

 

e-Estonia webinar for the Czech 

education sector 

Dne 20. května 2022 proběhne webinář 

na téma priorit a rozvoje digitálního 

vzdělávání, nových trendů a digitálních 

dovedností v kontextu společných 

evropských digitálních cílů. Webinář 

pořádá Velvyslanectví Estonska v Praze. 

Program webináře zde. Registrujte se 

do 18. května na tomto odkaze. 
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