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Česko v digitální Evropě 

V novém vydání newsletteru se dozvíte o letošním projevu o stavu Unie, o novém policy programu 

k digitální dekádě a o výsledcích české veřejné konzultace k digitálním principům. Dále také o novém kurzu 

k otevřeným datům a chystaných akcích v digitální oblasti. 

Pěkné čtení Vám přeje Oddělení evropské digitální agendy 

Evropská komise: Projev o stavu Unie  

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen 

přednesla 15. září 2021 každoroční projev o stavu Unie, ve 

kterém shrnula výzvy spojené s pandemií COVID-19, se 

kterými se Komise v posledním roce musela potýkat, 

a nastínila priority Komise v nadcházejícím roce. Von der 

Leyen zdůraznila zásadní význam digitalizace a potvrdila, že 

výdaje na digitální oblast v rámci nástroje Next Generation 

EU překročí cíl 20 %. V důsledku nedostatku polovodičů 

v Evropě, který ochromuje evropský průmysl, předloží 

Komise nový evropský akt o čipech (European Chips Act), 

jehož cílem bude vytvořit nejmodernější evropský čipový 

ekosystém, aby se v Evropě zajistily bezpečné dodávky čipů 

a snížila se závislost na těch vyrobených v Asii. Dalším 

důležitým bodem projevu byla kybernetická bezpečnost 

a apel na vytvoření evropské politiky kybernetické obrany, 

včetně právních předpisů o společných standardech v rámci 

nového evropského aktu o kybernetické odolnosti 

(European Cyber Resilience Act). Souhrn plánovaných 

iniciativ Komise pro následující rok naleznete zde. 

Výsledky národní veřejné konzultace k digitálním 

principům  

Úřad vlády ČR pořádal v období od 23. černa do 31. července 

2021 veřejnou konzultaci k digitálním principům zaměřeným 

na občany. Závěry posloužily k tvorbě vstupu ČR do 

stejnojmenné veřejné konzultace Evropské komise, jejíž 

výsledky mají být základem pro meziinstitucionální deklaraci 

Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU, která 

stanoví zásady pro evropskou digitální společnost. Komise 

tak naplňuje kroky avizované v březnovém sdělení Digitální 

kompas 2030, který se věnuje strategickým cílům Evropské 

unie v oblasti digitalizace do roku 2030. Výsledky národní 

veřejné konzultace si můžete prohlédnout zde. 

Nový online kurz k technickým 

aspektům otevřených dat 

Na webu Otevřená data naleznete 

nový kurz „Technické aspekty 

otevřených dat“, jehož cílem je 

poskytnout přehled o technologiích 

a technických postupech 

používaných v otevřených datech. 

Seznam dostupných kurzů je 

k dispozici zde. 

 

Soutěž Společně otevíráme data 

Nadace OSF pořádá ve dnech od 

1. září do 20. října 2021 již 9. ročník 

soutěže Společně otevíráme data. 

Cílem soutěže je podpora vývoje 

a vzniku nových aplikací, které 

využívají otevřená data a open-

source, a tím mj. přispět 

k digitalizaci neziskových 

a občanských služeb. Více o soutěži 

naleznete na webu. 

 

Vítězství českého bota Alquista 

v soutěži společnosti Amazon 

Vítězem 4. ročníku soutěže Alexa 

Prize Social Bot Grand Challenge 

o nejlepší program schopný 

konverzace s člověkem se v souboji 

předních zahraničních univerzit stal 

bot Alquist, který vyvinul tým 

z Českého institutu informatiky, 

robotiky a kybernetiky ČVUT 

(CIIRC). Více o této soutěži zde. 
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Zveřejnění programu Cesta k digitální dekádě 

Evropská komise předčasně představila 15. září 2021 návrh 

rozhodnutí s názvem 2030 Policy Programme “Path to the 

Digital Decade” (Digital Decade Policy Programme, DDPP). 

DDPP navazuje na cíle stanovené v březnovém sdělení 

Digitální kompas 2030, které se soustředí na čtyři hlavní 

oblasti: bezpečná a výkonná infrastruktura, digitální 

dovednosti, digitální transformace podniků a digitální 

veřejné služby.  

DDPP navrhuje komplexní mechanismus monitorování 

a hodnocení plnění stanovených cílů za pomoci již 

existujících nástrojů. Komise plánuje pravidelně vydávat 

zprávu o stavu digitální dekády, na niž budou navazovat 

bilaterální konzultace s členskými státy a tvorba národních 

strategických dokumentů. Důležitou součástí návrhu je 

zahrnutí tzv. Multi-Country Projects (MCP, projekty 

zahrnující více zemí), které by měly přispět k efektivnějšímu 

naplňování cílů DDPP. Podmínkou vzniku je zapojení 

minimálně tří členských zemí. MCP se budou týkat oblastí 

jako 5G koridory, kvantová komunikace nebo evropská 

datová infrastruktura. 

Veřejná konzultace: Digitální dekáda vhodná pro 

děti a mládež 

Evropská komise chce v rámci své vize o digitální 

transformaci Evropy do roku 2030 zajistit, aby všichni mohli 

využívat příležitostí, které digitální svět nabízí. V probíhající 

konzultaci cílí na ty, kteří pečují, vzdělávají nebo jinak 

ovlivňují pozitivní online příležitosti a zkušenosti pro děti 

a mládež. Zpětná vazba přispěje k rozvoji souboru digitálních zásad, které se promítnou do prohlášení 

mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou koncem roku 2021, a ke vzniku nové 

strategie Bezpečnější internet pro děti (Better Internet for Kids, BIK), která má být přijata v roce 2022. 

Konzultace se uzavře 11. října 2021. 

Veřejná konzultace: Dostupný internetový a digitální obsah pro osoby se zdravotním 

postižením 

Od 9. dubna 2019 platí v ČR zákon o přístupnosti, který je transpozicí směrnice Evropského parlamentu 

a Rady EU o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru. 

V souvislosti s touto směrnicí Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci, jejímž cílem je získat 

podklady k posouzení, do jaké míry tato směrnice usnadnila osobám se zdravotním postižením přístup 

k veřejným službám a informacím a zda posílila jejich sociální a digitální začlenění. Účast v této 

konzultaci je možná do 25. října 2021. 

CodeWeek 2021 

Od 9. do 24. října 2021 proběhne 

Evropský týden programování, jehož 

cílem je zviditelnit programování 

napříč všemi věkovými skupinami. 

Projekt probíhá v rámci celé Evropy 

a i v ČR se momentálně chystá 

několik desítek akcí. 
 

Konference CyberCon Brno 

Ve dnech od 22. do 24. září 2021 

proběhne již sedmý ročník 

konference o kybernetické 

bezpečnosti, kterou tradičně pořádá 

Národní úřad pro kybernetickou 

a informační bezpečnost (NÚKIB). 

Více informací zde. 
 

European Cybersecurity Month 

V říjnu 2021 bude zahájena 

každoroční osvětová kampaň EU 

„Evropský měsíc kybernetické 

bezpečnosti“, jejímž cílem je zvýšit 

povědomí o kybernetických 

bezpečnostních hrozbách. V rámci 

měsíce října tak probíhají 

konference, semináře a další akce na 

podporu vzdělanosti o kybernetické 

bezpečnosti mezi občany 

a organizacemi. Více informací zde.  
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