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Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci a předseda
Výkonného výboru pro horizontální spolupráci
Úřad vlády České republiky
se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
zastoupený Zbyňkem Smetanou, ředitelem Odboru koordinace hospodářských politik EU a
místopředsedou Výboru pro jednotný digitální trh
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
se sídlem Na Františku 1039/32, 110 15, Staré Město, Praha 1
zastoupené Petrem Očkem, náměstkem ministryně průmyslu a obchodu a předsedou Výboru pro
digitální ekonomiku a společnost
na straně jedné
a
Platformou pro umělou inteligenci
zastoupenou Svazem průmyslu a dopravy
se sídlem Freyova 948/11, 190 00, Praha 9
zastoupený Milenou Jabůrkovou, viceprezidentkou Svazu průmyslu a dopravy
na straně druhé


v reakci na rozvíjené aktivity nadnárodních a mezinárodních institucí, zejména institucí
Evropské unie a institucí a pracovních orgánů OECD a dalších, zabývajících se strategickými
koncepcemi, regulačními postupy a koordinovanými plány v oblasti umělé inteligence,



vycházejíce ze společného přesvědčení o nutnosti vytváření a koordinaci komplexního
přístupu a národní strategie České republiky ve všech oblastech umělé inteligence, zejména
v oblasti vývoje a využití umělé inteligence v ČR a Evropě,



zdůrazňujíce výhody, které plynou ze sdíleného přístupu a spolupráci v oblasti umělé
inteligence,



s ohledem na vládní program Digitální Česko, schválený usnesením vlády č. 629, ze dne 3. 10.
2018, zejména s ohledem na jeho pilíř Digitální ekonomika a společnost a jeho dílčí cíle 1.6
“Aktivní zapojení ČR do iniciativy EU k umělé inteligenci” a 2.1 “Podpora rozvoje umělé
inteligence včetně vybudování centra excelence v ČR” a 8.3 “obousměrná vazba na koncepci
Česko v digitální Evropě taktéž v oblasti umělé inteligence” a dále na jeho pilíř Česko
v digitální Evropě a jeho dílčí cíle 1.9 “obousměrná vazba mezi koncepcemi Digitální
ekonomika a společnost a Česko v digitální Evropě při prosazování pozic ČR v EU
a na národní úrovni v případě umělé inteligence” a na Princip P4 “včasného přístupu při
formulování pozic ČR u nových iniciativ EU”,
uzavírají toto Memorandum o spolupráci (dále jen “Memorandum”).

Článek I.
Účel spolupráce
1. Uzavření Memoranda vytváří prostor pro úzkou spolupráci, konzultaci a koordinaci obou stran
Memoranda při vytváření pozice ČR v oblasti umělé inteligence, včetně všech (sektorových)
podoblastí, které využívají prvky umělé inteligence a které jsou zásadní pro formování
příslušných pozic ČR, pro národní strategii České republiky a další dokumenty, stanoviska
a pozice vztahující se k umělé inteligenci (jedná se např. o oblasti kybernetické bezpečnosti,
datové ekonomiky, vědy a výzkumu, vzdělávání apod.) Memorandum dále vytváří prostor pro
spolupráci a komunikaci tohoto tématu směrem k dalším subjektům.
2. Spolupráce je založena na zásadě dobrovolnosti. Autonomie obou stran není tímto
Memorandem dotčena.

Článek II.
Cíle spolupráce
1. Dosažení jasné, koordinované a expertně podložené pozice ČR na podporu vývoje a využití
umělé inteligence, a dále aktivní spolupráce a koordinaci při přípravě a implementaci národní
strategie České republiky k umělé inteligenci.
2. Podpora komunikace tématu umělé inteligence, v obecném a expertním diskurzu ČR, jak
na národní, tak na mezinárodní úrovni.

Článek III.
Zásady spolupráce a principy součinnosti
1. Svaz průmyslu a dopravy (SPČR) je, jako řádný člen Rady hospodářské a sociální dohody,
dlouhodobým partnerem vlády a dalších ústředních orgánů státní správy a dalších subjektů
v oblasti digitální agendy. Svaz aktivně přispívá k formování pozic a stanovisek v oblastech
tzv. jednotného digitálního trhu a díky své členské základně formuje zásadní stanoviska právě
v oblasti nových technologických trendů, a to včetně oblasti umělé inteligence. Svaz bude
zejména prostřednictvím Platformy aktivně spolupracovat při formování a naplňování národní
strategie k umělé inteligenci a dalších dokumentů, stanovisek či pozic, vztahujících
se k umělé inteligenci.
2. Obě strany budou využívat k dosažení společného cíle všech dostupných nástrojů, které
vyplývají z jejich činnosti a jsou v souladu s právním řádem České republiky.
3. Ve prospěch naplňování cílů si budou zástupci obou stran poskytovat maximální součinnost.
Zejména si budou obě strany vzájemně poskytovat materiály, informace a další zdroje
informací, které se týkají problematiky umělé inteligence, a to včetně informací a pozic
nadnárodních a mezinárodních organizací (jako např. EU a OECD a dalších), které se týkají
návrhů strategií, projektů, koordinovaných plánů, regulatorních návrhů a dalších v oblasti
umělé inteligence, a to, pokud to jejich charakter umožňuje, a které jsou vhodné k poskytování
druhé straně.
4. Obě strany si budou vyměňovat informace o důležitých událostech, které se týkají umělé
inteligence, včetně příslušných sektorových oblastí a další relevantní poznatky týkající se
vývoje, využití a institucionálního zabezpečení technologie umělé inteligence.

5. Obě strany budou na základě výměny informací a vzájemnými konzultacemi hledat nejnovější
stanoviska, cíle a postupy, které budou následně sdílet s druhou stranou.
6. Obě strany budou vyvíjet úsilí a vynakládat přiměřené prostředky k naplňování společných
cílů a jejich vyhodnocování.
7. Platforma pro umělou inteligenci se bude aktivně podílet na přípravě, vypracování
a implementaci národní strategie České republiky k umělé inteligenci, a to zejména díky účasti
Platformy na Studii realizované v programu Beta 2 TAČR k Výzkumu potenciálu rozvoje
umělé inteligence v ČR a na návazných aktivitách, které z této studie vyplynou.

Článek IV.
Oblasti spolupráce
1. Spolupráce se bude vztahovat na všechny oblasti mající přímou či nepřímou vazbu k umělé
inteligenci. To platí jak pro oblasti s vazbou na soukromý tak veřejný sektor.
2. Spolupráce se bude vztahovat na témata řešená na národní, nadnárodní a mezinárodní úrovni.
3. Spolupráce je zejména zacílena na přípravu, koordinaci a spolupráci při formování, schválení
a implementaci národní strategie ČR k umělé inteligenci a dalších koncepčních či pozičních
dokumentů.

Článek VII.
Ustanovení společná a závěrečná
1. Se vzájemně poskytnutými informacemi budou obě strany nakládat v souladu s platnými
právními předpisy ČR a způsobem, který bude naplňovat cíle tohoto Memoranda. V případě
poskytování informací důvěrného charakteru, na to bude druhá strana upozorněna a zajistí
citlivé nakládání s obdrženou informací.
2. Obě strany budou vhodným způsobem informovat své členy, spolupracovníky a orgány
o přijetí Memoranda a o rozsahu spolupráce.
3. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu všemi zástupci
obou stran Memoranda.
4. Toto Memorandum mohou strany ve vzájemné dohodě změnit či doplnit formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek tohoto
Memoranda a podepsány oprávněnými zástupci.
5. Každá strana může od Memoranda odstoupit v případě, že závazky některé ze stran nejsou
dodrženy. Memorandum pozbývá platnosti také písemnou dohodou stran nebo doručením
písemného oznámení jedné ze stran druhé straně, že se Memorandem nehodlá nadále řídit.
6. Toto Memorandum je vyhotoveno v osmi stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci
stran, přičemž všichni zástupci obou stran Memoranda obdrží po dvou vyhotoveních.

