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Česko v digitální Evropě 

V 10. vydání newsletteru přinášíme přehled o čerstvě schválených částkách na digitální investice z příštího 

unijního rozpočtu, o výsledcích veřejné konzultace k umělé inteligenci a mj. také o prioritách německého 

předsednictví v digitální agendě. 

Pěkné čtení Vám přeje  Oddělení evropské digitální agendy 

Digitální investice v příštím víceletém rozpočtu EU 

Po náročných vyjednáváních se lídři EU na 

červencovém summitu shodli na konečné výši  

a podobě příštího víceletého rozpočtu Evropské unie 

pro období 2021 až 2027. Celkový objem rozpočtu, 

který má evropské ekonomiky vyvést z krize, tak činí  

1 074 miliard EUR. 

Vzhledem k důležitosti, kterou pro členské státy  

a Evropskou komisi představuje digitalizace, budou 

evropské finance využity na několik speciálních 

programů určených právě na přechod k digitální 

společnosti. Ve středu těchto nástrojů stojí zcela nový 

program Digitální Evropa (DEP), který bude na příští 

sedmileté období disponovat prostředky ve výši téměř 

6,8 miliardy EUR. Ty podpoří zejména nejmodernější 

superpočítačový průmysl, zařízení a nástroje na 

zpracovávání dat, systémy umělé inteligence, 

kybernetickou bezpečnost, rozvoj digitálního 

vzdělávání a přenášení výsledků výzkumu do praxe. 

Významně by z tohoto programu měly těžit malé  

a střední podniky. Dalším, již zavedeným finančním 

nástrojem, je tzv. CEF (Connecting Europe Facility), 

který financuje tři oblasti: dopravu, energetiku  

a telekomunikace. Z digitální obálky CEF budou 

financovány pan-evropské telekomunikační sítě, které 

zajistí kvalitní vysokorychlostní připojení, včetně 

technologií 5G. V příštím víceletém rozpočtu je na 

tento účel alokováno 1,8 miliardy EUR. Třetím klíčovým 

programem je Horizont Evropa, nástupce Horizontu 

2020, který bude zaměřen na oblast výzkumu a inovací. Finální objem prostředků v tomto programu 

na příští období byl schválen ve výši téměř 76 miliard EUR, z čehož zhruba pětina by měla proudit do 

digitálních inovací v oblastech jako je robotika, umělá inteligence, velká data, internet příští generace 

apod. S ohledem na příjmovou stranu unijního rozpočtu se Komise zavázala přijít v příštím roce 

s návrhem digitální daně jako nového vlastního zdroje rozpočtu. 

 

CEF Telecom: Otevřené výzvy 

Evropský Nástroj pro propojení Evropy 
(CEF) právě nyní přijímá žádosti o 

financování projektů v oblasti digitálních 
služeb. Na digitální projekty je vyhrazeno 
celkově 36 milionů EUR. Z programu lze 
čerpat prostředky na následující oblasti: 

Business Register Interconnection System 
(BRIS), kybernetická bezpečnost, 

eArchiving, eHealth, eProcurement, 
European Digital Media Observatory, 

European Platform for Digital Skills & Jobs 
a otevřená data veřejné správy. 

Uzávěrka žádostí je 5. listopadu 2020. Vše 
potřebné se dozvíte zde.  

 

 #HaveYourSay 

Akční plán pro demokracii 

Do 15. září je možné vyplnit veřejnou 

konzultaci k Akčnímu plánu pro 

demokracii, jehož hlavní témata jsou: 

zajištění spravedlivých voleb, pluralismus 

v médiích a boj s dezinformacemi. 

 

Revize kybernetické bezpečnosti 

Evropská komise hodnotí aktuální 

pravidla pro kybernetickou bezpečnost 

v EU. Do 2. října se můžete zapojit do 

veřejné konzultace i Vy.  

 

 

http://www.digitalnicesko.cz/
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/%E2%82%AC36-million-eu-funding-available-to-connect-europe-digitally
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12506-Protecting-European-democracy-from-interference-and-manipulation-European-Democracy-Action-Plan/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12506-Protecting-European-democracy-from-interference-and-manipulation-European-Democracy-Action-Plan/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12475-Revision-of-the-NIS-Directive
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OECD Global Blockchain Policy Forum 2020 

OECD pořádá již třetí ročník Blockchain Policy Forum,  který se letos zaměří na to, jakými 

opatřeními by vlády měly podporovat aplikaci této technologie v praxi. Mezi pozvanými jsou 

proto jak vrcholní státní představitelé, tak lídři z byznysu a akademické sféry. Konference bude 

probíhat online a uskuteční se 16. – 20. listopadu 2020. Více se dozvíte zde. 

 

Výsledek konzultace k umělé inteligence? Nízké digitální dovednosti  

Evropská komise zveřejnila předběžné výsledky veřejné konzultace k Bílé knize o umělé inteligenci 

(AI), ke které se sešlo přes 1200 příspěvků odborné a široké veřejnosti. Z veřejné konzultace 

vyplynulo, že nejvíce respondenti podporují vybudování ekosystému excelence. Jako nejdůležitější 

oblast označilo 90 % respondentů digitální dovednosti, které lze nejlépe podpořit skrze 

koordinovaný přístup na evropské úrovni. Naopak nejméně zájmu respondentů získala nová 

inciativa tzv. lighthouse centrum  na podporu evropského výzkumu v AI, které si přeje pouze  64 % 

účastníků konzultace. Také podpora malých a středních podniků zůstala mezi aktivitami na 

posledním místě. Z pohledu možné regulace se nejvíce respondentů (90 %) obává porušování 

základních práv a diskriminujících výsledků (87 %). Ovšem pouze 42 % odpovídajících požaduje 

vytvoření nového regulatorního rámce pro AI. Zhruba 33 % věří, že je třeba upravit současnou 

legislativu a 3% si myslí, že je současná legislativa plně dostačující. Největší rizika spojená s AI vidí 

respondenti v kybernetických hrozbách (78 %) a ohrožení osobní bezpečnosti (77 %). 

Evropský soudní dvůr zrušil Privacy 

Shield 

V roce 2018 se na irský dozorový úřad 

obrátil rakouský uživatel Facebooku pan 

Schrems s požadavkem, aby bylo 

zakázáno této společnosti předávat jeho 

osobní údaje na servery v USA, jelikož se 

obával o bezpečnost svého soukromí. 

Věcí se následně zabýval Evropský 

soudní dvůr, který nyní dospěl k závěru, 

že tzv. Privacy Shield, tedy právní 

mechanismus na předávání osobních 

údajů mezi EU a USA, je neplatný. Soud 

svůj verdikt odůvodnil tím, že Privacy 

Shield poskytuje americké straně 

prostor přednostně uspokojit své 

požadavky národní bezpečnosti, 

veřejného zájmu nebo prosazování 

zákonů Spojených států, čímž umožňuje zásahy do základních práv osob, jejichž osobní údaje jsou 

předávány do této třetí země. Předávání dat do třetích zemí nicméně tímto rozhodnutím není 

ohroženo, protože může i nadále fungovat prostřednictvím zavedeného rámce pod GDPR, a to např. 

prostřednictvím závazných firemních pravidel nebo standardních smluvních doložek. 

 

 

 

 

Němci převzali předsednictví v Radě EU 

Německo zahájilo půlroční předsednictví v Radě EU 1. 

července 2020. Digitální priority německého 

předsednictví jsou založeny na čtyřech pilířích:  

1) Posílení digitální suverenity a konkurenceschopnosti; 

2) Podpora inovativní evropské ekonomiky platforem  

a dat; 3) Právní rámec pro digitální transformaci, v 

jejímž centru je člověk; 4) Posílení kybernetické 

bezpečnosti EU. S ohledem na legislativní činnost Rady 

EU plánuje Německo zahájit projednávání  návrhu ke 

společným datovým prostorům, který Evropská komise 

zveřejní na přelomu září a října. Zásadní prioritou 

předsednictví je učinit viditelný pokrok v projednávání 

nařízení ePrivacy a zahájit trialog s Evropským 

parlamentem. Diskuze budou Němci věnovat také 

významu digitální suverenity EU, kterou vnímají i v 

kontextu plánů na vytvoření evropské cloudové 

federace. 

http://www.digitalnicesko.cz/
https://www.oecd.org/finance/oecd-blockchain-policy-forum.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/white-paper-artificial-intelligence-public-consultation-towards-european-approach-excellence

