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Česko v digitální Evropě
V novém vydání newsletteru se dozvíte o digitálních prioritách českého předsednictví v Radě EU a jeho
prvních úspěších v Radě pro telekomunikace a o výsledcích žebříčku DESI za rok 2021. Dále také
o plánovaných akcích, užitečných odkazech či dalších novinkách v digitální oblasti.
Pěkné čtení Vám přeje Oddělení evropské digitální agendy

Zdroje informací o českém
předsednictví v Radě EU
Chcete-li mít aktuální informace
o tom, co se děje během českého
předsednictví, neváhejte sledovat
vedle oficiálního webu českého
předsednictví v Radě EU také jeho
účty na twitteru, facebooku
a Instagramu.
***
Každý čtvrtek Hospodářské noviny
připravují newsletter Ředitelé
Evropy, který shrnuje to podstatné
o dění kolem předsednictví a EU.
***
Jste-li spíše příznivci mluveného
slova, nalaďte si nový podcast
Českého rozhlasu Bruselské
chlebíčky. Hostem jedné z epizod
byl také místopředseda vlády pro
digitalizaci Ivan Bartoš, který
mluvil o digitálních prioritách
a aktuálně projednávaných
legislativních návrzích v Radě EU.

Digitální priority českého předsednictví v Radě EU
S prvním červencem převzala ČR po více než 13 letech
pomyslnou štafetu a ujala se předsednictví v Radě EU
(CZ PRES), tentokrát s mottem „Evropa jako úkol“ odkazujícím
se na osobnost Václava Havla. Během tohoto půlroku nastoluje
CZ PRES agendu v Radě EU složené z 27 členských států
a zároveň udává tempo při vyjednávání celé řady legislativních
i nelegislativních aktů. Digitální agenda je pro CZ PRES jednou
z prioritních oblastí. V Radě pro telekomunikace bude CZ PRES
usilovat o pokrok při vyjednávání např. v oblasti umělé
inteligence, dat, kybernetické bezpečnosti či jednotné
evropské digitální identity. Prvním úspěchem je dosažení
finální dohody u programu digitální dekády do r. 2030 (níže).
Místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš zároveň
prezentoval priority českého předsednictví v digitální oblasti
poslancům Evropského parlamentu. Na záznam ze slyšení se
můžete podívat zde.

Dosažení dohody k programu Digitální dekády (DDPP)

Ve čtvrtek 14. července 2022 bylo v Bruselu v ranních hodinách
dosaženo předběžné dohody mezi Radou EU, Evropským
parlamentem a Evropskou komisí (v rámci tzv. trialogu) na
programu Evropské digitální dekády (Digital Decade Policy
Programme, DDPP). Posléze byla 22. července tato dohoda
jednomyslně potvrzena na jednání Výboru stálých zástupců
(Coreper I) v Radě EU. Jedná se tak o jeden z prvních úspěchů CZ PRES v digitální oblasti.
Program politik pro digitální dekádu vymezuje jasné a měřitelné digitální cíle pro EU do roku 2030
a nastavuje vzájemný mechanismus spolupráce mezi Evropskou komisí a členskými státy EU. DDPP
zavádí aktualizovaný nástroj DESI (Index digitální ekonomiky a společnosti) pro monitoring pokroku
v těchto cílech, návrh evropských a národních trajektorií a roadmap doplněných o bilaterální konzultace
a zpětnou vazbu ze strany Komise. Mechanismus spolupráce má vnést přehled do procesu digitální
transformace a přispět k vytváření společných projektů v oblastech, které je složité a finančně náročné
realizovat samostatně na úrovni členských států. Tzv. projekty pro více zemí (multi-country projects)
budou vznikat v 11 prioritních oblastech. Bude zaveden nový právní subjekt, tzv. Evropské konsorcium
pro digitální infrastrukturu, který má přispět k efektivní implementaci a financování společných
projektů k dosažení cílů digitalizace.
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Dosažení dohody ohledně revize směrnice NIS 2
Již v květnu 2022 dosáhl Evropský parlament a Rada EU
politické dohody k revizi směrnice NIS2 o opatřeních
k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v EU. Po technických jednáních byl v červnu 2022
uzavřen závěrečný kompromis. Návrh nyní musí ještě
finálně formálně schválit obě instituce. Na transpozici
budou mít státy 21 měsíců od vstupu v platnost.
Původní směrnice NIS zvýšila schopnosti členských států
EU v oblasti kybernetické bezpečnosti a je prvním
celoevropským právním předpisem v této oblasti.
Její implementace ale nebyla snadná, i proto a v reakci
na rostoucí hrozby spojené s digitalizací a nárůstem
kybernetických útoků předložila Komise revizi směrnice,
tzv. NIS 2. Schválený návrh zachovává do velké míry
původní strukturu a řadu institutů z původní směrnice
NIS, zároveň ale většinu z nich prohlubuje, rozšiřuje
povinné osoby a přidává další instituty. Hlavním
regulátorem v ČR je NÚKIB, který k implementaci NIS 2
plánuje informační kampaň, vč. školení a seminářů.

Konference Civil Tech Open 2022

CEDMO: Europe Tackles Information
Chaos
Ve dnech 22. a 23. září 2022 pořádá
nezávislý výzkumný hub CEDMO
mezinárodní konferenci na téma
dezinformací. Na téma se
z nejrůznějších úhlů pohledu zaměří
celá řada významných hostů.
Zaregistrujte se v předstihu již nyní.
Evropské dny výzkumu a inovací
Od 28. do 29. září 2022 se bude konat
každoroční stěžejní akce Evropské
komise zaměřená na výzkum
a inovace. Během Evropských dnů
výzkumu a inovací se setkávají tvůrci
politik, výzkumní pracovníci,
podnikatelé a veřejnost, aby společně
diskutovali a utvářeli budoucnost
výzkumu a inovací v Evropě i mimo ni.
Akce se bude konat online a registrovat

Nadace OSF uspořádala v červnu 2022 třetí ročník
se můžete zde.
konference Civic Tech Open 2022 k digitální transformaci
státní správy. Na vystoupení vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše o hlavních prioritách v oblasti
digitalizace se můžete podívat tady. Příspěvky dalších panelistů včetně členů Českého digitálního týmu,
kteří mluvili např. o limitech české společnosti při digitalizaci veřejné správy, se dozvíte více zde.

Konference Digital Assembly 2022
V červnu 2022 se konala jedna z největších evropských konferencí zaměřených na digitální politiky
Digital Assembly, kterou pořádala Evropská komise ve spolupráci s francouzským předsednictvím.
Konference pokryla témata jako metaverse, digitální dovednosti nebo představení nového
mechanismu na koordinaci digitální podpory Ukrajiny, který umožní snížit byrokratickou zátěž
a zároveň pokrýt náklady na dopravu firmám, které darují ICT vybavení. Pokud byste vy nebo vaše firma
měli zájem se zapojit do další vlny pomoci, kontaktujte náš tým na digiczech@vlada.cz. Záznam panelů
prvního dne konference najdete zde a druhého dne zde.

Komise zveřejnila výsledky žebříčku DESI 2022
Evropská komise vydala 28. července 2022 tzv. Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI), který
sleduje pokrok dosažený v digitální oblasti v členských státech EU za rok 2021. ČR si od loňského vydání
o 1 místo pohoršila a umístila se mezi 27 státy na 19. pozici. ČR vykazuje nejsilnější výsledky v oblasti
lidského kapitálu. Pořadí Česka se mírně zlepšilo v digitalizaci veřejných služeb a v konektivitě, avšak
zhoršilo v integraci digitálních technologií v podnicích.
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