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Digitální transformace 
SHRNUTÍ 
Digitální revoluce mění svět, jak ho známe, nebývalou rychlostí. Digitální technologie změnily 
způsob, jakým fungují podniky, jakým lidé navazují kontakt a vyměňují si informace a jakým 
komunikují s veřejným i soukromým sektorem. Jak evropské podniky, tak občané potřebují 
odpovídající politický rámec a vhodné dovednosti a infrastruktury, aby mohli využít nesmírné 
hodnoty, již vytváří digitální ekonomika, a aby měla digitální transformace úspěch. 

Evropská unie hraje při formování digitální ekonomiky aktivní roli díky průřezovým politickým 
iniciativám sahajícím od zvyšování investic po reformy práv Unie a nelegislativní opatření, jež mají 
za cíl lepší koordinaci členských států a výměnu osvědčených postupů. Ve volebním období 2014–
2019 se uskutečnilo mnoho iniciativ v oblasti digitalizace průmyslu a veřejných služeb, investic do 
digitální infrastruktury a služeb, výzkumných programů, kybernetické bezpečnosti, elektronického 
obchodu, autorského práva a právních předpisů o ochraně osobních údajů. Mezi občany EU roste 
povědomí o tom, že digitální technologie hrají v jejich každodenním životě významnou roli. 
V průzkumu z roku 2017 uvedly dvě třetiny Evropanů, že tyto technologie mají pozitivní vliv na 
společnost, ekonomiku i jejich vlastní životy. Přinášejí s sebou nicméně i nové výzvy. Většina 
respondentů měla za to, že by EU, orgány členských států a společnosti měly přijímat opatření 
k řešení vlivu těchto technologií. 

Evropská unie chce v nadcházejících letech zvýšit podporu digitální transformace, což názorně 
ukázala na nedávném návrhu programu Digitální Evropa (na období 2021–2027) – jednalo by se 
o zcela první program financování věnovaný výhradně podpoře digitální transformace v EU. 
Bezpochyby bude zapotřebí dalších opatření na úrovni EU, zejména s cílem zvýšit investice do 
infrastruktury, podporovat inovace, digitální šampiony a digitalizaci podniků, zmenšit současné 
digitální propasti, odstranit zbývající překážky na jednotném digitálním trhu a zajistit odpovídající 
právní a regulační rámec v oblastech vyspělé výpočetní techniky a dat, umělé inteligence 
a kybernetické bezpečnosti. Evropský parlament je jakožto spolunormotvůrce pevně zapojen do 
formování rámcové politiky, která pomůže občanům a podnikům plně využít potenciálu digitálních 
technologií.  

Jedná se o aktualizaci dokumentu vydaného před evropskými volbami 2019. 
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Současný stav 
Internet a digitální technologie mění náš svět. Evropské společnosti a ekonomiky už po desetiletí 
zažívají radikální digitální transformaci, jíž napomáhá „digitalizace“ a urychlení mnoha druhů 
komunikace díky vzrůstajícímu počtu propojených zařízení a toků dat1. Digitální transformace 
zahrnuje jak zavádění digitálních technologií evropskými podniky, tak vliv nových technologií, jako 
je internet věcí, cloud computing, inovativní digitální platformy a technologie blockchain, na 
společnost. Digitální transformace je čím dál důležitější podmínkou prosperity moderních ekonomik 
a má potenciál ovlivňovat mnoho hospodářských odvětví (včetně dopravy, energetiky, zemědělsko-
potravinářského odvětví, telekomunikací, finančních služeb, tovární výroby a zdravotní péče) 
a měnit lidské životy. Podle OECD tuto transformaci urychluje vyšší výpočetní výkon spotřebních 
zařízení, jež si lze pořídit za historicky nejdostupnější ceny. Za důležité projevy digitální transformace 
s dalekosáhlým dopadem napříč společností – včetně produktivity, zaměstnanosti, obchodních 
modelů a veřejných služeb – vyžadující soudržnost veřejných politik je navíc považována umělá 
inteligence a vyspělá robotika. 

Digitální technologie mají potenciál zlepšit naši životní úroveň, střední délku života a kvalitu života. 
Panuje všeobecná shoda v tom, že tyto technologie mají pozitivní vliv na produktivitu a ekonomický 
růst. Světové ekonomické fórum odhaduje, že kombinovaná globální hodnota digitální 
transformace pro společnost a průmysl přesáhne do roku 2025 hodnotu 100 bilionů USD. Očekává 
se například, že trh s roboty a umělou inteligencí vzroste do roku 2020 až o 142 miliard EUR. 
Kombinovaný hospodářský dopad automatizace duševních činností, práce, robotů a autonomních 
vozidel by měl podle odhadů do roku 2025 každoročně dosahovat 6,5 až 12 bilionů EUR a zvýšit 
produktivitu a přínosy v oblastech, jako je zdravotní péče a bezpečnost. Takové změny a jejich 
rychlost mohou nicméně prostřednictvím nových obchodních modelů narušovat stávající 
průmyslová odvětví a také mít negativní dopady na vlády, které jsou povinny přezkoumat stávající 
rámce, aby bylo možné digitální transformaci pozitivně přijmout. 

V souvislosti s tím se Evropská unie (EU) snaží podnikům a občanům pomoci tyto změny přijmout za 
své a mít prospěch ze vzniku a prohloubení jednotného digitálního trhu, jehož počátky sahají do 
poloviny 90. let 20. století, kdy se v Evropě začal liberalizovat telekomunikační trh. 

V posledních letech vyjadřovali tvůrci politik EU silnou podporu dokončení jednotného digitálního 
trhu. Výzkumná služba Evropského parlamentu zjistila, že by efektivně fungující jednotný digitální 
trh mohl naší ekonomice ročně přispět částkou 415 miliard EUR a vytvořit statisíce nových 
pracovních míst.2 V přezkumu jednotného digitálního trhu v polovině období (v roce 2017) vyzvala 
Komise k novým iniciativám na úrovni EU. Zahájeny byly již některé nové iniciativy, včetně návrhu 
Komise na tři nové cíle v oblasti propojenosti a politických opatření na zrychlení zavedení další 
generace širokopásmové infrastruktury (5G). Podle Komise lze očekávat, že výhody průmyslového 
internetu vzrostou a se zavedením sítě 5G umožní celou řadu nových inovativních služeb, které 
promění například odvětví výroby, energetiky, výroby vozidel a zdravotnictví. 

Pod vlivem digitální transformace vzniká mnoho nových úkolů včetně následujících: 

 Digitalizace průmyslu zaostává: Podle OECD roste v EU podíl využívání informačních 
a komunikačních technologií (IKT) ze strany podniků pomalu, přičemž obzvlášť nízké je 
využití sofistikovaných aplikací pro elektronické podnikání. Významně v digitální 
transformaci zaostávají tradiční odvětví (jako stavebnictví, zemědělsko-potravinářské 
odvětví, textilní nebo ocelářský průmysl) a malé a střední podniky.3 

 Nedokončený jednotný digitální trh: Přes vynaložené úsilí a dosažený pokrok se 
jednotný trh zatím nestal skutečností. Službám jako elektronický obchod zatím stojí 
v cestě mnoho překážek, jež brání tomu, aby podniky v EU mohly nabízet plný přístup 
ke svému zboží a službám. 

 Digitální propast: Existují obavy, že vzhledem k současné a budoucí digitální propasti 
mezi městskými a venkovskými oblastmi a mezi zeměmi EU z digitální transformace 

https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/
http://www.oecd.org/internet/oecd-digital-economy-outlook-2017-9789264276284-en.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f1a650d9-en.pdf?expires=1541780412&id=id&accname=guest&checksum=7170CA99F193A6A34CDE5F9DF8DB7197
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f1a650d9-en.pdf?expires=1541780412&id=id&accname=guest&checksum=7170CA99F193A6A34CDE5F9DF8DB7197
http://reports.weforum.org/digital-transformation/
https://journals.openedition.org/netcom/2389
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU(2017)603239_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-single-market-mid-term-review
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603979/EPRS_BRI(2017)603979_EN.pdf
https://lisboncouncil.us2.list-manage.com/track/click?u=e11b949d8350120e252700029&id=592a5d5c68&e=40e2d57cab
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-and-european-parliament-take-stock-progress-made-breaking-down-barriers-e
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nebudou mít prospěch všichni spotřebitelé a podniky v Evropě. Digitální propast se 
v posledním desetiletí v Evropě podstatně zmenšila, ale ještě není zdaleka uzavřena.4 
Například cena a kvalita telekomunikačních služeb pro zákazníky se značně liší. 

 Nedostatek digitálně zdatné pracovní síly: Celých 90 % všech pracovních pozic již 
vyžaduje alespoň minimální úroveň digitálních dovedností a poptávka po specialistech 
v digitální oblasti stoupá. Podle Komise má ale 44 % obyvatel EU a 37 % pracovní síly 
nedostatečnou úroveň takových dovedností. Téměř polovina podniků v EU navíc stále 
nezavádí strategie na rekvalifikaci svých zaměstnanců. 

 Nízký počet digitálních šampionů: Mezi 200 nejlepších světových digitálních firem je 
jen osm evropských.5 Patnáct nejlepších je buďto ze Spojených států amerických, nebo 
z Číny. A ani nejlepší vysoce výkonné výpočetní superpočítače se nenacházejí v EU. 
Podle studie společnosti PwC z roku 2018 je vedoucím digitálním šampionem Asie. 

 Nedostatek připravenosti v oblasti kybernetické bezpečnosti: Digitální 
transformace vyžaduje spolehlivou, bezpečnou a odolnou infrastrukturu digitálních sítí. 
Vzhledem k tomu, že počet kybernetických bezpečnostních incidentů celosvětově 
stoupá, jsou ohroženy kritické infrastruktury a demokratické procesy. Evropa není 
v současnosti dostatečně připravena řešit kybernetické hrozby. Průmysl a veřejný sektor 
se kvůli roztříštěnosti zdrojů a know-how v EU s obtížemi snaží zajistit nezbytné 
vybavení a nástroje (jako kvantové technologie).6 

 Budování důvěry v digitální transformaci: Nové úkoly se také objevují v oblasti 
bezpečnosti propojených systémů, produktů a služeb, ale i právní odpovědnosti 
podniků. Průmyslové dodavatelské řetězce jsou stále komplexnější a zahrnují stále vyšší 
počet aktérů z různých odvětví. Při poruše čidla, nezabezpečení softwaru nebo 
nestabilitě připojení může být obtížné určit, kdo je technicky a právně odpovědný za 
případné škody. 

 Nedostatek investic: Aktuální odhady naznačují, že z celkových 500 miliard EUR 
investic nutných na pokrytí cílů Komise v oblasti internetového připojení stanovených 
do roku 2025 a na zajištění, aby Evropa z globálního hlediska zaujala vedoucí úlohu 
v zavádění služeb 5G, chybí ještě 155 miliard EUR. Nedostatek vyspělých počítačových 
systémů navíc brání úspěchu Evropy v ekonomice založené na datech. Navíc jak 
zdůrazňuje Komise ve sdělení na téma „Umělá inteligence pro Evropu“, v současnosti je 
mezi EU a konkurenčními ekonomikami rozdíl v investicích do umělé inteligence více 
než 10 miliard EUR. 

Předpokládá se nicméně, že podporou digitální transformace v EU vznikne mnoho příležitostí 
a výhod včetně těchto:  

 Zvýšená produktivita a více pracovních míst: Investice do IKT odpovídají 50 % růstu 
evropské produktivity. Podpora začínajících podniků s vysokým potenciálem růstu 
a rozšiřování společností přináší inovace a napomáhá zaměstnanosti, neboť tyto 
podniky obvykle vytvářejí nová pracovní místa. V posledních letech přinesly nové 
pracovní příležitosti také nové trhy jako odvětví vývoje aplikací. Pracovních míst by se 
mohlo vytvořit daleko více: v současné době je v Evropě více než 350 000 volných 
pracovních míst pro vysoce kvalifikované odborníky v oborech, jako je umělá 
inteligence, analýza dat či kybernetická bezpečnost. 

 Vyšší efektivita: Podle Komise pomáhá digitální transformace tradičním průmyslovým 
odvětvím vytvářet nové výrobky cestou účinnějšího využívání zdrojů a umožňuje 
orgánům státní správy poskytovat lepší, rychlejší a levnější služby. Využívání umělé 
inteligence pro různá technologická řešení a v různých odvětvích může vést například 
k tomu, že se sníží počet obětí dopravních nehod, budou se inteligentněji využívat 
zdroje, jako je energie a voda, sníží se objem pesticidů používaných zemědělskými 
podniky a zvýší se konkurenceschopnost zpracovatelského průmyslu.7 Jednou 
ze vznikajících technologií, jež může mít obrovský dopad na mnoho odvětví, je 
i blockchain. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
https://www.ft.com/content/9b5c24fa-5df6-11e8-ab47-8fd33f423c09
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-artificial-intelligence-europe
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621894/EPRS_BRI(2018)621894_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-june2018-digital-transformation_cs.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-june2018-digital-transformation_cs.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/581948/EPRS_IDA(2017)581948_EN.pdf
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 Posílení úlohy spotřebitelů: Digitální technologie nás zásobují stále se zvyšujícím 
objemem dat a informací, a tím se mění způsob, jak nakupujeme, cestujeme, 
pracujeme, učíme se a komunikujeme a jednáme s ostatními lidmi. V roce 2017 uvedly 
dvě třetiny Evropanů ve zvláštním průzkumu Eurobarometru, že technologie mají na 
společnost, ekonomiku a jejich vlastní životy pozitivní vliv. 

Graf 1 – Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI) 2018 

 
Zdroj: Evropská komise, Index digitální ekonomiky a společnosti, 2018 

Rámec EU 
Právní rámec  
EU může přijímat opatření týkající se digitální transformace v souladu s řadou odvětvových 
a horizontálních politik a na základě řady ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).8 
Ustanoveními Smlouvy, která se běžně užívají pro harmonizaci jednotného digitálního trhu, jsou čl. 
4 odst. 2 písm. a) a články 26, 27, 114 a 115 SFEU. K podpoře digitální transformace může být navíc 
použit článek 173 SFEU, který se soustředí na zlepšení konkurenceschopnosti průmyslu Unie. Na 
základě tohoto ustanovení musí Unie a členské státy podniknout kroky na pomoc průmyslovým 
odvětvím přizpůsobit se strukturálním změnám, na podporu vytváření prostředí příznivého pro 
iniciativy a rozvoj podnikání (zejména malých a středních podniků) v rámci Unie, podporu 
spolupráce mezi podniky a lepšího využívání průmyslového potenciálu politik v oblasti inovací, 
výzkumu a technologického rozvoje. Navíc mohou být použity také články 179 a 180 SFEU, které 
jsou právním základem pro aktivity EU a členských států v oblasti výzkumu a technologického 
rozvoje.9 

EU má pravomoci jednat v různých oblastech digitálních politik, ačkoliv je její činnost v odvětvích 
jako vzdělávání a zdravotnictví omezena zásadou subsidiarity a v Radě v případě určitých témat 
(jako je daňová a bezpečnostní politika) požadavkem jednomyslnosti. V některých oblastech včetně 
rámce EU pro telekomunikace, elektronického obchodu a právních předpisů souvisejících 
s ochranou spotřebitele byly přijaty harmonizační právní předpisy. Mnoho nelegislativních iniciativ 
kromě toho existuje v oblastech jako digitální dovednosti a elektronická veřejná správa, které 
nadále spadají do působnosti členských států, jež ale svou činnost koordinují s Komisí. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2160
https://digital-agenda-data.eu/charts/desi-composite#chart=%7B%22indicator%22:%22DESI_SLIDERS%22,%22breakdown%22:%7B%22DESI_1_CONN%22:5,%22DESI_2_HC%22:5,%22DESI_3_UI%22:3,%22DESI_4_IDT%22:4,%22DESI_5_DPS%22:3%7D,%22unit-measure%22:%22pc_DESI_SLIDERS%22,%22time-period%22:%222018%22%7D
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Vývoj a úkoly v oblasti politik  
V roce 2000, v době Lisabonské strategie, vytyčila Evropská rada cíl vytvořit z EU do roku 2010 
nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiku na světě. Komise proto 
prezentovala tři akční plány (plány eEurope 2002, eEurope 2005 a strategie i2010) na lepší zavádění 
internetové struktury a služeb, jako jsou elektronická veřejná správa a elektronický obchod, a na 
zvýšení výdajů na inovace a výzkum v oblasti IKT. Digitální politiky byly označeny za klíčovou 
součást stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020 a v roce 2010 byla schválena Digitální agenda pro 
Evropu na posílení digitalizace EU. 

Dnes, za Junckerovy Komise, je na digitální politiky kladen ještě větší důraz – mezi deseti prioritami 
Junckerova plánu stojí na druhém místě provádění jednotného digitálního trhu. Komise pro ten účel 
v květnu 2015 navrhla strategii pro jednotný digitální trh s 16 klíčovými opatřeními. 

Přezkum v polovině období z května 2017 ukázal, že od schválení strategie došlo k pokroku 
a mnoho návrhů již bylo přijato (viz další oddíl). Bylo ale zjištěno, že v oblastech jako ekonomika 
založená na datech, digitální platformy, odpovědnost za výrobky a kybernetická bezpečnost bude 
v dalších letech potřeba vykonat ještě více práce. 

Na mezinárodní úrovni EU zahájila dialog s partnery po celém světě, aby bylo i nadále možné 
podporovat oblasti, mezi něž patří internetová správa, práva duševního vlastnictví a společné 
normy pro budoucí technologie jako 5G, a usilovat o uzavření dohod o konvergenci směřujících 
k harmonizaci správy rádiového spektra. EU se také stále více snaží dosáhnout globálního zlepšení 
v oblasti odolnosti vůči kybernetickým hrozbám a odrazování od nich. 

Finanční rámec 
V současné době neexistuje jediný program, který by se věnoval digitální transformaci. 
Za současného víceletého finančního rámce (VFR) na období 2014–2020 přispívá na investice do 
digitální infrastruktury a služeb v různých etapách technologického rozvoje několik programů EU.10 
V současném VFR dosahuje digitální složka 37,4 miliardy EUR z celkového závazku VFR 1 082 miliard 
EUR (což činí pouze 3,9 % celkové částky). Aby se maximalizoval účinek těchto investic, posiluje EU 
další veřejné a soukromé financování prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru, 
tematických nebo regionálních platforem a center a prostřednictvím různých zprostředkovatelů, 
jako jsou banky. 

 V rámci evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy) bylo na financování 
digitálního odvětví v období 2014–2020 poskytnuto zhruba 21,4 miliardy EUR, a z této 
částky je více než 6 miliard EUR určeno na zavádění vysokorychlostního 
širokopásmového připojení jak v městských, tak ve venkovských oblastech. Evropský 
fond pro regionální rozvoj (EFRR) například pomůže více než 14,5 milionu domácností 
v EU, aby mohly do roku 2020 začít využívat vysokorychlostního širokopásmového 
pokrytí o rychlosti alespoň 30 Mb/s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
(EZFRV) hodlá širokopásmové služby navíc do roku 2020 poskytnout 18 milionům lidí ve 
venkovských oblastech. 

 Od září 2018 zajistil Evropský fond pro strategické investice (EFSI) pro digitální sektor 
investice ve výši přibližně 37,8 miliardy EUR (11 % celkového objemu mobilizovaných 
investic k tomuto datu). 

 V rámci Nástroje pro propojení Evropy, který byl vytvořen k propagaci 
a spolufinancování vybudování infrastruktury přeshraniční přepravy, energetické 
a telekomunikační infrastruktury mezi členskými státy EU, dosahuje rozpočet na 
infrastrukturu IKT během víceletého finančního rámce pro roky 2014–2020 zhruba výše 
1 miliardy EUR. 

 V rámci výzkumného programu EU Horizont 2020 je na klíčové digitální technologie 
v období 2016–2020 určeno 5,5 miliardy EUR z investic Unie do oblasti výzkumu 
a inovací. Například na nanoelektroniku, fotoniku, robotiku, 5G, vysoce výkonnou 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ENG/TXT/?uri=LEGISSUM:c10241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52001DC0140
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52002DC0263
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52005DC0229
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A52010DC2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0245R%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0245R%2801%29
https://ec.europa.eu/commission/priorities_cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0192
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0228
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_cs
http://www.eib.org/en/efsi/what-is-efsi/index.htm
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2015/EPRS-Briefing-565903-How-the-EU-budget-is-spent-CEF-FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/


EPRS | Výzkumná služba Evropského parlamentu 

6 

výpočetní techniku, data velkého objemu, cloud computing a umělou inteligenci je 
určena investice ve výši téměř 3,2 miliardy EUR. Jako příklad může posloužit partnerství 
soukromého a veřejného sektoru v oblasti 5G (5G-PPP), což je významná iniciativa 
s finančními prostředky EU ve výši 700 milionů EUR, které budou navýšeny o soukromé 
financování a celkem mají do roku 2025 dosáhnout 3,5 miliardy EUR. Navíc stěžejní 
rozsáhlé výzkumné iniciativě věnující se kvantovým technologiím, jež se zaměřuje na 
podporu vývoje konkurenceschopného odvětví kvantových technologií v Evropě, byl 
přidělen rozpočet ve výši 132 milionů EUR na období 2018–2021 a celkový rozpočet ve 
výši zhruba 1 miliardy EUR. 

 Aby mohly evropské podniky využít veškerých výhod digitální transformace, přijala 
Komise v dubnu 2016 komplexní strategii Digitalizace evropského průmyslu. Ta 
obsahuje opatření zaměřená na podporu spolupráce vnitrostátních iniciativ, jejichž 
cílem je digitalizace v průmyslu, a je podpořena finančními prostředky ve výši až 50 
miliard EUR11. 

Úspěchy dosažené ve volebním období 2014–2019 
Od poloviny roku 2015, kdy byla poprvé navržena strategie pro jednotný digitální trh, bylo dosaženo 
mnoha výsledků v celé řadě digitálních politik týkajících se průmyslu i občanů, především 
v následujících oblastech: 

 Digitalizace evropského průmyslu: v návaznosti na sdělení k digitalizaci evropského 
průmyslu ze dne 19. dubna 2016 se Komise zasazuje o provádění souboru opatření na 
koordinaci evropských, regionálních a vnitrostátních iniciativ pro digitalizaci průmyslu. 
Ta zahrnují sdružování zdrojů v zájmu vývoje v oblasti digitálních technologií 
a digitálních průmyslových platforem (např. evropský společný podnik pro vysoce 
výkonnou výpočetní techniku a celoevropskou síť center pro digitální inovace) 
prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru a sdílení osvědčených 
postupů. 

 Digitalizace veřejného sektoru: na základě akčního plánu pro elektronickou veřejnou 
správu na období 2016–2020 bylo přijato nebo již probíhá několik iniciativ na 
modernizaci veřejných služeb. Nařízení eIDAS o přeshraničním uznávání prostředků pro 
elektronickou identifikaci vstoupilo v platnost v září 2018. Nařízení o jednotné digitální 
bráně, jež je platné od října 2018, potom nabízí podnikům a občanům jednotný on-line 
přístup, kde se mohou informovat o vnitrostátních zákonech, správních požadavcích 
a postupech, jako je registrace podniku. 

 Přezkum evropského kodexu pro elektronické komunikace: díky novému balíčku 
opatření, jenž byl přijat spolunormotvůrci v roce 2018, získají občané více práv, jako je 
právo na jednodušší změnu poskytovatele telekomunikačních služeb a právo dostávat 
na mobilní telefon upozornění v nouzových situacích. Nová pravidla také zajistí lepší 
a cenově dostupnější připojení v EU. Očekává se, že to přinese vyšší úroveň investic do 
síťové infrastruktury a větší koordinaci politik v členských státech, například díky 
zvýšené harmonizaci spektra pro sítě 5G a společné investici do zavádění. Také se tím 
omezí náklady na mezinárodní telefonní hovory. 

 Nové fondy pro širokopásmové připojení: Fond Nástroje pro propojení Evropy pro 
širokopásmové připojení pomůže zapojit do úsilí na podporu infrastruktury digitálních 
sítí v oblastech s nedostatečným pokrytím soukromé investory a do roku 2021 by měl 
zajistit až 1,7 miliardy EUR dalších investic. Realizace nové iniciativy WiFi4EU navíc 
podpoří bezplatné připojení k internetu pro uživatele v místních komunitách. Díky 
tomu by z finančních prostředků v celkové výši 120 milionů EUR do roku 2020 mohlo 
mít užitek až 8 000 místních komunit. 

 Konec poplatků za roaming: zejména díky tlaku ze strany Evropského parlamentu 
mohou občané od června 2017 používat své mobilní telefony při cestách v EU stejně, 
jako by byli doma, bez dalších poplatků. Lidé od té doby používají telefony v zahraničí 

https://5g-ppp.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6205_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6205_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0180
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-digitising-european-industry-reaping-full-benefits-digital-single-market
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-digitising-european-industry-reaping-full-benefits-digital-single-market
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/coordination-european-national-regional-initiatives
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614694/EPRS_BRI(2018)614694_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614694/EPRS_BRI(2018)614694_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-innovation-hubs
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/public-private-partnerships
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/egovernment-action-plan-digitising-european-industry
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/egovernment-action-plan-digitising-european-industry
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/eidas-regulation-regulation-eu-ndeg9102014
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-services-including-transport/file-single-digital-gateway
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-services-including-transport/file-single-digital-gateway
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-jd-electronic-communications-code
https://ec.europa.eu/commission/news/investment-plan-first-eu-fund-fully-dedicated-broadband-infrastructure-unlock-least-eu1-billion-over-5-years-2018-jun-27_en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-wifi4eu
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-wholesale-roaming-regulation
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častěji – spotřeba dat je více než pětkrát vyšší a hovorů je v rámci EU uskutečněno téměř 
dvaapůlkrát více. 

 Otevřený internet: díky pravidlům neutrality sítě, jež platí od jara 2016, mají všichni 
Evropané přístup k otevřenému internetu, a je jim tak zaručeno, že si mohou bez 
diskriminace svobodně vybírat obsah a služby. 

 Kybernetická bezpečnost: směrnice o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně 
bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (tzv. směrnice NIS), jež byla 
spolunormotvůrci přijata v roce 2016 (se lhůtou pro provedení v květnu 2018), posiluje 
kapacity a spolupráci členských států v oblasti kybernetické bezpečnosti a ukládá 
společnostem opatření na předcházení bezpečnostním incidentům a kybernetickým 
útokům. Dále pak Komise v září 2017 přijala balíček opatření týkajících se kybernetické 
bezpečnosti s novými iniciativami na další vylepšení kybernetické odolnosti, odrazovaní 
od kybernetických útoků a kybernetické obrany EU. Konkrétně spoluzákonodárci 
v dubnu 2019 přijali akt o kybernetické bezpečnosti, tj. nový právní předpis k posílení 
Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a vytvoření 
dobrovolného rámce EU pro certifikaci kybernetické bezpečnosti pro produkty, služby 
a procesy IKT. 

 Volný pohyb neosobních údajů: díky novému právnímu předpisu EU přijatému 
v listopadu 2018 bude mít každý v EU přístup k lepšímu a konkurenceschopnějšímu 
ukládání dat a službám zpracování údajů, což doplní svobody volného pohybu osob, 
zboží, služeb a kapitálu.  

 Přeshraniční on-line služby poskytující obsah: od dubna 2018 mají občané díky 
novým pravidlům EU v oblasti přeshraničních on-line služeb poskytujících obsah během 
cest v EU přístup k on-line službám, které si předplatili ve své zemi, včetně filmů, 
televizních seriálů a sportovních přenosů. 

 Ochrana osobních údajů na internetu: díky novým pravidlům na ochranu údajů 
(GDPR), které byly v EU zavedeny 25. května 2018, mohou Evropané bezpečně převést 
své osobní údaje mezi poskytovateli on-line služeb a mají právo vědět, jak jsou jejich 
osobní údaje shromažďovány. Navíc podle „práva být zapomenut“ musí být na žádost 
vymazány osobní údaje, pokud dotyčná společnost nemá oprávněný důvod pro jejich 
uchovávání. 

 Konec zeměpisného blokování: od 3. prosince 2018 mohou Evropané nakupovat na 
internetu, aniž by se museli obávat zeměpisného blokování, protože je internetové 
stránky nemohou nadále blokovat nebo přesměrovávat jen proto, že se nacházejí v jiné 
zemi EU. Tento zákaz ale zpočátku neplatí pro obsah a služby chráněné autorským 
právem (například elektronické knihy a stahování hudebního a audiovizuálního 
obsahu). Na naléhání Parlamentu bylo v právních předpisech zavedeno ustanovení 
o změnách, které požaduje, aby Komise po dvou letech situaci přezkoumala. 

 Opakované použití informací veřejného sektoru: díky nedávno schválenému 
přezkumu tohoto právního předpisu bude ještě více informací, kterými disponuje 
veřejný sektor, k dispozici k opakovanému použití, čímž se podpoří transparentnost, 
inovace založené na údajích a spravedlivá hospodářská soutěž. 

 Modernizace právních předpisů EU v oblasti autorského práva: Právní předpis EU 
v oblasti autorského práva byl novelizován tak, aby odpovídal svému účelu v dnešním 
digitálním prostředí. Předpis byl upraven s cílem zajistit občanům rozsáhlejší on-line 
přístup k tvůrčímu obsahu a lépe chránit autory a umělce, pokud jde o digitální použití 
jejich děl.  

Spolunormotvůrci ještě musí schválit několik dalších legislativních návrhů, např. návrhy týkající se 
ochrany soukromí na internetu a elektronických důkazů. Další práce na těchto návrzích bude 
záviset na rozhodnutích nového Parlamentu a dalších orgánů o postupu.  

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-connected-continent-telecom-package
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-network-and-information-security
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-cyber-security-package
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-cyber-security-package
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/HIS/?uri=COM%3A2017%3A477%3AFIN
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-jd-eu-cybersecurity-agency-and-cybersecurity-act
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-jd-free-flow-of-non-personal-data
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-portability-of-online-content
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-general-data-protection-regulation
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-geo-blocking
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-review-of-the-psi-directive
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-jd-directive-on-copyright-in-the-digital-single-market
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-jd-e-privacy-reform
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/e-evidence-cross-border-access-electronic-evidence_en#internaleurulesproposaloneevidence
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Budoucí potenciál 
Podpora digitální transformace je v politické agendě EU výše než kdy dříve a byla označena za 
prioritu pro realizaci budoucího růstu v Evropě. V bílé knize Evropské komise o budoucnosti 
Evropy se zdůrazňují výzvy, jež představuje rostoucí míra využívání technologií a automatizace, což 
ovlivní všechny druhy práce a průmyslová odvětví. V jednom z projednávaných scénářů Komise 
vyzývá ke spuštění nových projektů na úrovni EU na podporu digitalizace. V diskusním dokumentu 
o globalizaci Komise rovněž zdůrazňuje, že ačkoliv se stále nacházíme v počáteční fázi transformace, 
pro Evropu bude výzvou inovovat strategické technologie a zabránit vzniku ještě větší mezery na 
pracovním trhu tím, že pomůže pracovníkům získat potřebné dovednosti. Komise také v současné 
době posuzuje vliv digitální transformace v různých oblastech včetně trhu práce v EU, umělé 
inteligence a robotiky a normalizace s cílem vypracovat vhodná řešení. 

Evropský parlament vyzývá k přijetí rázných unijních opatření na podporu digitální transformace 
ekonomiky a společnosti. Ve svém usnesení z března 2018 o pokynech pro rozpočet na rok 2019 
zdůraznil potenciál hospodářského růstu, který vyplývá z technologické transformace, a vyzval 
k tomu, aby rozpočet EU hrál vhodnou roli v podpoře digitalizace evropského průmyslu 
a digitálních dovedností a podnikání. Parlament rovněž jmenovitě vyzval k prosazování 
a podpoře podnikání žen v rámci digitální transformace průmyslu. Už v lednu 2017 při vedení 
diskuse na úrovni EU Parlament vyzval Evropskou komisi, aby posoudila vliv umělé inteligence 
a vydala obsáhlá doporučení na ustanovení právního a etického rámce EU pro robotiku a umělou 
inteligenci. V únoru 2019 přijal Parlament také usnesení k tomu, jak podpořit komplexní evropské 
průmyslové politiky týkající se umělé inteligence a robotiky. 

Ústředním bodem jsou stále více opatření, díky kterým může EU přinést konkrétní přidanou 
hodnotu a která se soustředí na evropské digitální projekty, jejichž rozsahu a hloubky nemohou 
dosáhnout země samotné. To platí například pro oblasti stanovené v budoucím programu Digitální 
Evropa – úplně prvním programu financování EU věnovanému výhradně podpoře digitální 
transformace, jenž je součástí návrhů pro VFR 2021–2027, které jsou v současné době předmětem 
posouzení. Navržený celkový rozpočet pro tento program financování činí 9,2 miliardy EUR a je 
zaměřen na posílení objemu investic (hlavně pěti obsáhlých oblastí superpočítačů, umělé 
inteligence, kybernetické bezpečnosti a pokročilých digitálních dovedností)12 a zajištění hojného 
využívání digitálních technologií v celém hospodářství a celé společnosti. Očekává se, že tak 
rozsáhlé financování na úrovni EU dosáhne kritické hranice potřebné k přilákání soukromých 
investic značného rozsahu. 

Komise očekává, že program Digitální Evropa doplní a vytvoří synergie s dalšími návrhy VFR, 
především s Nástrojem pro propojení Evropy a programy Horizontu Evropa. Odhadem 3 miliardy 
EUR z Nástroje pro propojení Evropy budou věnovány na rozvoj digitálních infrastruktur, Horizont 
Evropa pak bude financovat činnost související s výzkumem a vývojem. Navíc je naplánováno další 
financování oblasti kybernetické bezpečnosti v rámci Evropského obranného fondu. 

Fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti budou rovněž nadále podporovat digitální 
transformaci hospodářství na regionální úrovni a vytvářet regionální sítě a systémy na podporu 
udržitelné dopravy, inteligentních energetických sítí, inteligentních měst a přístupu 
k vysokorychlostnímu připojení. Investovat do digitalizace bude dále možné díky čtyřem složkám 
budoucího Fondu InvestEU, především do digitální infrastruktury, digitální transformace malých 
podniků, výzkumu digitálních technologií a pomoci tomu, aby z digitální transformace měla 
prospěch sociální ekonomika. 

Pokud jde o vývoj politik, Komise v příštích letech plánuje v rámci stávajících Smluv použít 
kombinaci nástrojů politiky včetně finanční podpory, koordinace a právních předpisů, zabývat se 
zjištěnými právními a regulatorními nedostatky a podněcovat k dalším investicím do digitalizace 
v EU v nadcházejících letech. Politické iniciativy se zakládají na legislativních (především sbližování 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_en.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-impact-digital-transformation-eu-labour-markets
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/second-open-workshop-standardisation-support-digitising-european-industry-initiative
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0089_CS.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0102_CS.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/2088(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/2088(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628231/EPRS_BRI(2018)628231_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628231/EPRS_BRI(2018)628231_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-cef-2021-2027
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628254/EPRS_BRI(2018)628254_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628254/EPRS_BRI(2018)628254_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627121/EPRS_BRI(2018)627121_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625141/EPRS_BRI(2018)625141_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627133/EPRS_BRI(2018)627133_EN.pdf
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vnitrostátních právních předpisů) a nelegislativních nástrojích včetně mechanismů členských států 
na koordinaci a sdílení osvědčených postupů. 

Nové nebo aktualizované právní předpisy nebo pokyny byly oznámeny v následujících oblastech: 

 V oblasti robotiky a umělé inteligence jsou již nějakou dobu ústředním bodem 
politických diskusí otázky ohledně toho, jakou výzvu znamenají technologie pro etické 
normy a etické standardy. S předpokladem, že se EU má stát světovým vůdcem v oblasti 
eticky odpovědné umělé inteligence, Komise toto téma během roku 2018 konzultovala 
se všemi příslušnými zainteresovanými stranami a odbornou skupinou na vysoké úrovni 
pro umělou inteligenci, která v dubnu 2019 vydala soubor etických pokynů EU pro 
umělou inteligenci. Pokyny se týkají takových otázek, jako je spravedlnost, bezpečnost, 
transparentnost, ochrana soukromí a osobních údajů a nediskriminace. 

 S příchodem digitálních technologií (jako internet věcí, robotika a umělá inteligence) 
také vyvstala otázka o vhodnosti stávajících pravidel týkajících se bezpečnosti 
a odpovědnosti, především pokud jde o autonomní vozidla a produkty internetu věcí. 
Evropský parlament vyzval k tomu, aby byl v aktualizovaných pravidlech 
občanskoprávní odpovědnosti zohledněn vývoj autonomních a kognitivních 
schopností automobilů a robotů. Komise oznámila vznik pokynů pro výklad směrnice 
o odpovědnosti za výrobky pro rok 2019 a posoudí, zda by určité aspekty uvedené 
směrnice neměly být aktualizovány, aby se zajistila právní srozumitelnost pro 
spotřebitele a výrobce v případě vadných výrobků. 

Nové iniciativy by mohly být přijaty i v následujících oblastech: 

 Přístup k digitálním údajům a jejich opětovné využití (tj. především neosobní údaje 
a strojově generovaná data) je klíčový faktor umožňující digitální transformaci mnoha 
odvětví průmyslu EU, jako je zdravotní a sociální péče. Mohla by být přijata nová 
opatření, aby se dále harmonizovala pravidla pro ujednání o sdílení dat, obzvlášť pro 
vztah mezi podniky a vztah mezi podniky a veřejnou správou, a vyjasnily se pojmy jako 
vlastnictví dat. 

 Současná nedostatečná interoperabilita systémů elektronických zdravotních 
záznamů v EU má značné nevýhody a omezuje pokrok v oboru výzkumu v oblasti 
zdravotní péče, strategií prevence a personalizované medicíny. Komise by mohla 
předložit návrhy na zintenzivnění úsilí o koordinaci digitální transformace zdravotnictví 
a péče v Evropě včetně iniciativ k zajištění přeshraniční interoperability 
a přeshraničního přístupu k elektronickým zdravotním záznamům autorizovanými 
zdravotnickými pracovníky. 

 V případě digitalizace veřejného sektoru (tj. elektronické veřejné správy) bude důraz 
kladen na provádění akčního plánu pro elektronickou veřejnou správu na období 2016–
2020. Další opatření EU by mohla být přijata spolu s Tallinským prohlášením z roku 2017, 
jmenovitě v oblasti propojení veřejných služeb, opětovného použití údajů veřejného 
sektoru a digitálních dovedností úředníků. 

 Orgány EU pro hospodářskou soutěž stále více znepokojují problémy způsobené 
digitalizací v oblasti hospodářské soutěže, a zajisté tudíž zefektivní kontrolu, aby 
předešly tzv. úzkým místům v oblasti dat a zneužívání tržní síly digitálními platformami. 

 Pro řešení problematiky standardizace je zapotřebí docílit souladu na úrovni EU. Mohly 
by se přijmout iniciativy na posílení normalizace nově zaváděných technologií 
(například blockchain) na podporu digitalizace evropského průmyslu. 

 EU by dále na základě závěrů Rady ze dne 26. června 2018 mohla zvážit opatření na 
podporu rozvoje technologických a průmyslových kapacit v oboru kybernetické 
bezpečnosti a vypracovat rámec pro spolupráci v případě kybernetické bezpečnostní 
krize. 

 Digitální transformace mění povahu práce a pracovních trhů a existují obavy, jak ovlivní 
pracovní podmínky, a především míru zaměstnanosti. Mohly by být uskutečněny 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/624246/EPRS_ATA(2018)624246_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/624246/EPRS_ATA(2018)624246_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/624247/EPRS_ATA(2018)624247_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-staff-working-document-liability-emerging-digital-technologies
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2103(INL)&l=en
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-246-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-246-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=COM%3A2018%3A0232%3AFIN
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/building-european-data-economy
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2018:0126:FIN:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2018:0126:FIN:EN:PDF
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/egovernment-action-plan-digitising-european-industry
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/egovernment-action-plan-digitising-european-industry
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-declaration
http://ec.europa.eu/competition/scp19/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/report-workshop-standardisation-support-digitising-european-industry-initiative
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10086-2018-INIT/en/pdf
https://www.oecd.org/innovation/transformative-technologies-and-jobs-of-the-future.pdf
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některé iniciativy v oblasti strategie koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa, 
například na modernizaci systémů vzdělávání a odborné přípravy a podporu 
malých a středních podniků potýkajících se se specifickými problémy s přilákáním 
digitálních talentů a jejich udržením. 

HLAVNÍ ODKAZY 
Evropská komise, Zvláštní Eurobarometr 460: Postoj k vlivu digitalizace a automatizace na náš 
každodenní život, 2017. 
Evropská komise, Srovnávací přehled digitální transformace 2017, únor 2017. 
Evropská Komise, Sdělení o digitalizaci evropského průmyslu – dosažení maximálních přínosů 
jednotného digitálního trhu, duben 2016.  
Bentzen N., Negreiro M., Reillon V., Sajn N. a Szczepańsk M., Adapting to new digital realities: Main issues 
and policy responses (Přizpůsobení se nové digitální realitě: nejdůležitější otázky a politické reakce), EPRS, 
Evropský parlament, duben 2018. 
Madiega T. a Szczepański M., Digital transformation (Digitální transformace), in Bassot, E., Ten issues to 
watch in 2019 (Deset problémů, kterým v roce 2019 věnovat pozornost), EPRS, leden 2019.  
Madiega T., Szczepański M., a Monteleone S., Priority 2: A connected digital single market (Priorita č. 2: 
Propojený jednotný digitální trh), in Bassot E. a Hiller W., The Juncker Commission's ten priorities: An end-
of-term assessment (Deset priorit Junckerovy Komise: hodnocení na konci období), květen 2019.  
Scott Marcus J., Petropoulos G., Yeung T., The European Digital Single Market Delivering economic benefits 
for citizens and businesses (Evropský jednotný digitální trh – hospodářské přínosy pro občany a podniky) 
leden 2019.  
Parry M. a Sapala M., Víceletý finanční rámec a nové vlastní zdroje pro období 2021–2027: analýza návrhu 
Komise, EPRS, Evropský parlament, červenec 2018. 
Szczepański M., Digital Europe programme: Funding digital transformation beyond 2020 (Program digitální 
Evropa: financování digitální transformace po roce 2020), EPRS, Evropský parlament, říjen 2018. 
Evropský parlament, European Artificial Intelligence (AI) leadership, the path for an integrated vision (Vůdčí 
postavení evropské umělé inteligence: cesta pro integrovanou vizi), září 2018. 

  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2160
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2160
https://ec.europa.eu/growth/content/digital-transformation-scoreboard-2017-0_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-digitising-european-industry-reaping-full-benefits-digital-single-market
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-digitising-european-industry-reaping-full-benefits-digital-single-market
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2018/EPRS-Briefing-614734-Adapting-new-digital-realities-FINAL.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2018/EPRS-Briefing-614734-Adapting-new-digital-realities-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/630352/EPRS_IDA(2019)630352_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/630352/EPRS_IDA(2019)630352_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)637943
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)637943
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631044/IPOL_STU(2019)631044_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631044/IPOL_STU(2019)631044_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628231
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626074/IPOL_STU(2018)626074_EN.pdf
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POZNÁMKY 

1 Pojem „digitisation“ (česky „digitalizace“) odkazuje výhradně na převod informací nebo dat z analogového na digitální 
formát. Pojem „digitalisation“ („digitalizace“) odkazuje naopak na zavádění nebo nárůst využívání digitální nebo 
počítačové technologie (organizacemi, průmyslovými odvětvími, zeměmi), a popisuje tedy obecněji způsob, jak 
digitální transformace ovlivňuje ekonomiku a společnost (viz projekt OECD: Going Digital: Making the Transformation 
Work for Growth and Well-Being, (Digitalizace: Děláme změnu pro růst a blahobyt) 2017, str. 9). 

2 Podle odhadů by společné kroky v širší digitální ekonomice mohly v období 2019–2024 přinést 178 miliard EUR ročně 
(viz EPRS, eur: přehled, duben 2019).  

3 Viz sdělení Komise „Digitalizace evropského průmyslu: dosažení maximálních přínosů jednotného digitálního trhu“, 
2016. 

4 Viz zpráva Komise o pokroku Evropy v digitální oblasti 2017 a Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI) 2018. 
5 Viz Charlemagne: „Europe's History explains why it will never produce a Google“ (Dějiny Evropy vysvětlují, proč nikdy 

nevymyslí Google), The Economist, 13. října 2018. 
6 Viz posouzení dopadu Komise doplňující návrh nařízení, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–

2027, str. 12–13. 
7 Viz sdělení Komise o přezkumu v polovině období provádění strategie pro jednotný digitální trh – propojený jednotný 

digitální trh pro všechny, 2017. 
8 Upozorňujeme, že ustanovení týkající se vytvoření evropského rámce pro výzkum a investiční politiku jsou obsažena 

v předchozích smlouvách: Hlava VI Smlouvy o založení Evropského společenství (1957); Hlava VI Jednotného 
evropského aktu (1987); V Jednotném evropském aktu se v hlavě věnované výzkumu a technologickému rozvoji (články 
130f–130q) stanovují základní principy a cíle toho, jak by měla EU podporovat výzkum a technologický rozvoj a jak by 
měla Komise podporovat kroky členských států. 

9 Při zavádění digitálních politik mohou být také relevantní další ustanovení Smlouvy, jako ta v oblasti hospodářské 
soutěže (články 101–109 SFEU), obchodní politiky (články 206 a -207 SFEU) a transevropské sítě (články 170–172 SFEU). 

10 Výzkum a inovace, testování, zavádění a uvádění na trh. 
11 S investicemi ve výši 37 miliard EUR na podporu digitální inovace, národními a regionálními investicemi ve výši 5,5 

miliardy EUR na centra pro digitální inovace, s 6,3 miliardy EUR na první výrobní linky na elektronické součástky nové 
generace a 6,7 miliardy EUR na evropskou iniciativu v oblasti cloud computingu. 

12 V rámci projektů v členských státech budou občané například díky novému Evropskému sociálnímu fondu plus moci 
získat základní dovednosti, aby mohli obstát v digitálním světě. Investice do rozšíření digitálních dovedností jsou také 
zahrnuty v Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci. 

 

 

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ A AUTORSKÁ PRÁVA 
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