
Zápis ze zasedání Pracovní skupiny pro lidská práva a moderní 
technologie 

úterý 10. 12. 2019, Vladislavova 4, zasedací místnost Forum  

Přítomné členky a členové pracovní skupiny: 
E. Fialová, J. Klouda, Z. Kučera. J. Míča, M. Štícha (za V. Kramaříkovou), J. Vobořil 
 
Nepřítomné členky a členové pracovní skupiny: 
D. Černý, K. Smejkalová, L. Zelený 
 
Hosté:  
A. Dergam 
 
Sekretariát:  
R. Hueber 

 
Program jednání pracovní skupiny:  
 

1. Úvod 
2. Schválení konečné podoby dopisu pro vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci 
3. Finalizace Doporučení k Informační koncepci ČR programu Digitální Česko 
4. Stanovení priorit pro rok 2020 
5. Různé 

 
 
1. Úvod 

 
J. Klouda představil členům program. Uvedl, že je potřeba se během tohoto zasedání 
shodnout na finálním znění dokumentu Doporučení k Informační koncepci ČR a dopisu pro 
vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci. Členové se rozhodli nejprve schválit konečnou 
podobu dopisu. 
 
2. Schválení konečné podoby dopisu pro vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci 
 
Proběhla diskuze o podobě dopisu pro vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci. Členové 
konsenzuálně schválili finální znění dopisu. 
 
3. Finalizace Doporučení k Informační koncepci ČR programu Digitální Česko 
 
Proběhla diskuze o podobě dokumentu Doporučení k Informační koncepci ČR a návrzích na 
změny. Členové konsenzuálně schválili konečné znění dokumentu (viz příloha). Dále se 
členové shodli na interním označení dokumentu číslem 1/2019. 
 
4. Stanovení priorit pro rok 2020 
 
R. Hueber informoval o nominaci nových členů Pracovní skupiny ze strany Ministerstva 
zdravotnictví, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva zahraničních věcí. Členové se shodli, 
že tyto kandidáty přizvou na příští zasedání. 
 



A. Dergam se zeptala členů skupiny, jestli by viděli přínos v okomentování ostatních pilířů 
strategie Digitální Česko. J. Míča reagoval, že Pracovní skupina se nemusí omezovat pouze 
na komentování strategií a kontrolu jejich naplňování. A. Dergam doplnila, že by ale výstup 
měl být v určité obecné rovině. 
 
Z. Kučera připomněl témata navrhovaná na prvním zasedání Pracovní skupiny. J. Klouda 
pak navázal rekapitulací prezentace z jednání Rady vlády pro lidská práva, kde byla 
ustanovena priorita týkající se lidských práv a moderních technologií.  
 
A. Dergam se zeptala, jestli členové souhlasí s tím, aby poptala u Velvyslanectví USA a 
zastoupení Evropské komise zahraniční hosty, kteří by se mohli zúčastnit některého 
budoucího zasedání skupiny. J. Míča připomněl v tomto ohledu také Agenturu Evropské unie 
pro základní práva, jelikož se v poslední době začala zabývat tématem lidských práv a 
moderních technologií a její zástupce by mohl zprostředkovat pohled zastřešující jednotlivé 
členské státy EU. 
 
J. Klouda dále připomněl téma dezinformací, kterému se Pracovní skupina chtěla věnovat. A. 
Dergam reagovala, že tomuto tématu se věnuje hodně neziskových organizací a některé 
think tanky, nikdo z nich však téma neřeší z pohledu lidských práv. Z. Kučera dodal, že do 
tohoto tématu podle něj spadá i otázka cenzury a svoboda projevu. Některé okolní státy už 
v tomto ohledu zavedly legislativní kroky a jedná se o problém jednoznačně lidskoprávní, 
jelikož zde dochází ke střetu dvou základních lidských práv. V ČR se však diskuze zatím 
bohužel neposunula z oblasti neziskových organizací, tedy z úrovně osvětové, do oblasti 
regulace. Tímto tématem by se tedy skupina rozhodně měla zabývat a může se inspirovat 
např. úpravou v Německu. J. Míča připomněl Digital Services Act, který se tohoto tématu 
dotýká na úrovni EU. A. Dergam doplnila, že v ČR chybí koordinovaná platforma na úrovni 
ministerstev, která by se tomuto věnovala.  
 
Členové se shodli, že by se do budoucna chtěli tomuto tématu věnovat. Bude však nutné 
najít v tomto ohledu přidanou hodnotu Pracovní skupiny. Z toho důvodu se rozhodli, že bude 
nutné téma nejprve vhodně zúžit a zacílit.  
 
J. Klouda podotkl, že neziskové organizace spíše mluví o tom, co je špatně a Pracovní 
skupina by mohla naopak přijít s myšlenkami, jak postupovat v této oblasti správně a pokusit 
se najít nějaká řešení. Z. Kučera reagoval, že by si jako výstup Pracovní skupiny v této 
oblasti představoval nějaký poziční materiál, který blíže rozvede základní práva, která jsou 
tématem dezinformací dotčená.  
 
R. Hueber uvedl, že Úřad vlády má možnost zajistit prostory pro pořádání nějaké osvětové 
akce nebo konference k tomuto tématu. A. Dergam dodala, že právě na takovou akci by bylo 
možné přizvat zahraniční hosty.  
 
Členové se shodli, že do příštího zasedání nahrají svoje úvahy k tématu dezinformace do 
dokumentu na sdíleném úložišti.  
 
5. Různé 
 
Členové se shodli, že další zasedání se bude konat v lednu, přesné datum bude pak 
stanoveno na základě internetového hlasování. 


