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Česko v digitální Evropě
V novém vydání newsletteru se dozvíte o červnové Radě ministrů pro telekomunikace, o pomoci českých
„digi“ firem Ukrajině, strukturovaném dialogu k digitálnímu vzdělávání a návrhu nařízení k boji proti
zneužívání dětí v online prostoru. Dále také o plánovaných akcích či dalších novinkách v digitální oblasti.
Pěkné čtení Vám přeje Oddělení evropské digitální agendy

Meziresortní skupina pro oblast
digitálního vzdělávání
Rozvoj digitálních dovedností je
jednou z priorit Programového
prohlášení vlády. V květnu proto
pro lepší koordinaci a spolupráci
vznikla Meziresortní skupina pro
oblast digitálního vzdělávání.
V Meziresortní skupině budou
zastoupena jak jednotlivá
ministerstva, tak i zástupci
firemní, vzdělávací a výzkumné
sféry. Skupina bude sloužit jako
nástroj pro získávání a přenos
informací z evropské úrovně na
národní a naopak.
Přidanou hodnotou bude lepší
koordinace přípravy a realizace
konkrétních projektů
podporovaných z Národního plánu
obnovy, programu Digitální
Evropa, operačních programů
2021–2027 a ze státního rozpočtu.
Dlouhodobým společným cílem je
efektivní komunikace
a koordinace kroků veřejné správy
a zainteresovaných osob v oblasti
digitálního vzdělávání spolu s
pokrokem ČR v indexu digitální
ekonomiky a společnosti (DESI)
a naplňování společných cílů
Evropské digitální dekády.

Červnová Rada pro telekomunikace v Lucemburku
V pátek 3. června 2022 se v Lucemburku setkala Rada ministrů
pro telekomunikace. ČR na ní reprezentoval místopředseda
vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš. Francouzské předsednictví
mezi hlavní body jednání zařadilo představení tří zpráv
o pokroku ve vyjednávání aktuálních legislativních návrhů, jako
jsou Akt o umělé inteligenci, Evropská digitální identita (eID)
a Akt o datech. Zároveň během zasedání proběhla politická
diskuze k tématu digitální a zelené transformace, které je
součástí tzv. Evropské digitální dekády 2030. Místopředseda
vlády Bartoš poté převzal od francouzského ministra Attala
pomyslné předsednické žezlo a představil priority českého
předsednictví v Radě EU pro oblast digitální agendy. Více
informací v tiskové zprávě zde.

Strukturovaný dialog k digitálnímu vzdělávání mezi ČR
a Evropskou komisí
Dne 30. května proběhl strukturovaný dialog k digitálnímu
vzdělávání mezi zástupci ČR a Evropské komise, který
připravovala Meziresortní skupina pro oblast digitálního
vzdělávání za organizace MŠMT a Oddělení evropské digitální
agendy Úřadu vlády. Řeč byla nejprve o digitálních
dovednostech na trhu práce a Kompetenci 4.0. Zástupci MPSV
představili online nástroj pro hodnocení digitálních
kompetencí Evaldo a projekt Kompas, který monitoruje
a vytváří predikce trhu práce napříč kraji. V rámci diskuze
upozornila nezisková organizace Czechitas na problematiku
genderové nevyváženosti v IT a představila možnosti podpory
žen v této oblasti.

Klíčovým tématem byly investice, a to nejen do digitálního
vzdělávání, ale i do IT infrastruktury pro školy. V této
souvislosti MMR uvedlo plány v rámci IROPu a MŠMT finanční
možnosti z Národního plánu obnovy nebo činnost tzv. IT guru
pod Národním pedagogickým institutem. Dialog se také zaměřil na roli digitálních technologií ve
vzdělávání, a to hlavně směrem ke změně osnov informatiky na ZŠ.
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Důležitá je rovněž role průmyslu, firem a zástupců
zaměstnavatelů v partnerském řízení celoživotního učení.
Tzv. evropské digitální inovační huby (EDIHy) budou od
roku 2023 v regionech organizovat i kurzy zaměřené na
digitální dovednosti pro malé a střední podniky a veřejnou
správu.

Summer Summit 22: Delivering
Europe’s Digital Union
Dne 20. června 2022 proběhne
každoroční summit pořádaný asociací
DigitalEurope, který se zaměřuje na
jednotný digitální trh a na palčivé

České firmy poskytují ICT vybavení Ukrajině

otázky týkající se umělé inteligence,

ochrany osobních údajů,
Humanitární pomoc Ukrajině je v posledních týdnech
kybernetické bezpečnosti a dalších.
poskytována v nejrůznější formě. Vedle zbraní a potraviRegistrace je možná zde.
nové pomoci jsou to např. i dodávky ICT vybavení, které
pomáhají zvládat situaci ve válkou zmítané zemi. Díky
českým firmám mohl Úřad vlády ČR zprostředkovat ukrajinskému Ministerstvu pro digitální
transformaci vybavení pro obnovu zasažených data center. Do pomoci se zapojili jednotlivci a celá řada
firem jako Alza.cz nebo Sys-DataCom, které darovali ICT vybavení, jako jsou notebooky, routery,
externí disky, optické kabely a další, v celkové hodnotě přesahující půl milionu korun.
Pokud by se i vaše firma chtěla do pomoci zapojit, napište nám na digiczech@vlada.cz. Úřad vlády má
k dispozici aktuální seznamy konkrétních potřeb. Vzájemnou spoluprací soukromého a veřejného
sektoru je možné dosáhnout efektivní a rychlé obnovy potřebné infrastruktury. Děkujeme!

Nařízení pro stanovení pravidel pro prevenci a boj proti pohlavnímu zneužívání dětí
Komise zveřejnila 11. května 2022 návrh nařízení, které má předcházet sexuálnímu zneužívání dětí
v online prostoru a účinně bojovat proti šíření dětské pornografie (Child Sexual Abuse Material, CSAM).
Současný systém je nastaven na dobrovolné detekci a reportování společností, což neposkytuje
dostatečnou ochranu dětí. Detekce obsahu je dle stále nerevidovaného nařízení o soukromí
v komunikacích (ePrivacy) zakázaná, jelikož od prosince 2020 došlo k rozšíření definice „služby
elektronických komunikací“ skrze Kodex elektronických komunikací (EECC) na více online služeb.
V současnosti platí jen dočasný částečný odklon od ePrivacy (do 3. srpna 2024) pro detekci CSAM.
Poskytovatelé služeb mají dle návrhu povinně posuzovat
rizika a konat opatření; nahlašovat detekovaný škodlivý
obsah novému Centru EU, které bude společnostem
vypomáhat; omezit stahování rizikových aplikací dětmi;
a odstraňovat závadný obsah. Sporným bodem diskuze
bude prolamování šifrované komunikace za účely detekce
daného obsahu. Příkazy k odhalování budou vydávat soudy
nebo nezávislé vnitrostátní orgány. Aby se minimalizovalo
riziko chybného odhalení a nahlášení, Centrum EU ověří
zprávy o potenciálním online sexuálním zneužívání dětí
podané poskytovateli, než je předá donucovacím orgánům
a Europolu. Poskytovatelé i uživatelé budou mít právo
napadnout u soudu jakékoli opatření, které se jich týká.

Konference ISSS: koncepce
Digitálního Česka
Místopředseda vlády Bartoš vystoupil
16. května 2022 na 24. ročníku
konference ISSS v Hradci Králové,
které se letos zúčastnilo téměř
1 800 hostů. Mluvil mj. o koncepci
Digitálního Česka nebo prioritách
vlády v oblasti digitální agendy
během předsednictví ČR v Radě EU.
Slidy z jeho prezentace najdete zde.

Návrh vychází ze strategie EU z července 2020 pro účinnější
boj proti sexuálnímu zneužívání dětí a navazuje také na březnovou strategii EU o právech dítěte, která
navrhla posílená opatření na ochranu dětí před všemi formami násilí, včetně zneužívání online.
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