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„Digitální transformace“ 

 

Evropa se musí stát světovým lídrem a tvůrcem norem v oblasti digitální transformace a vytvořit 

evropskou cestu směřující k vybudování etické, transparentní a bezpečné digitální společnosti 

zaměřené na člověka. Evropa musí zaujmout ambiciózní přístup a plně využívat příležitostí, které 

digitalizace nabízí, a zároveň zvládat rizika a výzvy, které s sebou přináší. Digitalizace se dotýká 

všech oblastí naší společnosti a musí jí být věnována náležitá pozornost. V této souvislosti bylo 

zmíněno Evropské prohlášení o digitálních právech a zásadách pro digitální dekádu a byly předloženy 

návrhy na to, aby byla zvážena možnost vytvořit v budoucnu  Listinu digitálních práv. 

 

Ruská agrese na Ukrajině jen dále zdůraznila řadu problémů, jimiž se návrhy zabývají, jako je potřeba 

digitální svrchovanosti, větší zaměření na kybernetickou obranu a ochrana před dezinformacemi. 

Ukázala také, že konflikty mají v současnosti důsledky v digitální oblasti, což vyvolává nové otázky, 

jako jsou např. dlouhodobé důsledky toho, pokud se někdo zmocní osobních údajů a nezákonně je 

využije.  

 

 

1. Návrh: Přístup k digitální infrastruktuře1 

Cíl: Rovný přístup k internetu je základním právem každého evropského občana. Navrhujeme, 

aby všichni v Evropě měli v praxi přístup k internetu a digitálním službám a aby byla posílena 

suverenita digitální infrastruktury EU: 

 

Opatření: 

1. Investice do vysoce kvalitních a inovativních evropských digitálních infrastruktur (včetně rozvoje 

sítě 5G a 6G v Evropě); (doporučení ECP 1 č. 40 a 47, nizozemské NCP 1) 

2. Zajištění rychlého, cenově dostupného, bezpečného a stabilního přístupu k internetu kdekoli v 

EU, včetně roamingu, přičemž prioritou je zajistit internetové připojení do „bílých zón/mrtvých 

zón“ a připojení venkovských oblastí a odlehlých a okrajových regionů s cílem řešit digitální 

propast mezi členskými státy i uvnitř členských států a zajistit, aby nikdo nezůstal opomenut; 

(doporučení ECP 1 č. 17, 47 a nizozemské NCP 1) 

3.  Pokrok při zavádění digitální a elektrické infrastruktury jak ve veřejných, tak i soukromých 

prostorách, aby se umožnilo používání elektrických a autonomních vozidel; (diskuse pracovní 

skupiny)2 

4. Přijetí opatření, která zajistí spravedlivou a otevřenou hospodářskou soutěž a zabrání tvorbě 

monopolů, uzamčení, koncentraci údajů a závislosti na infrastruktuře a službách, které jsou 

poskytovány třetími zeměmi, zlepšení trhů z hlediska spotřebitelů; (doporučení ECP 1 č. 17) 

5. Učinit prioritu z přístupu dětí, rodin, starších osob a zranitelných skupin k internetu a hardwaru, 

zejména s ohledem na přístup ke vzdělání, veřejným službám a zdravotní péči; (doporučení ECP 

1 č. 17 a diskuse pracovní skupiny) 

6. Zlepšení digitálního přístupu občanů a podniků k základním veřejným a soukromým službám a 

jejich dostupnosti, pokud jde o administrativní postupy, a zajištění inkluzivního přístupu a 

podpory, např. prostřednictvím asistenční služby („help desk“) v souvislosti s těmito postupy; 

(diskuse pracovní skupiny, vícejazyčná digitální platforma) 

7. Harmonizace kvalitních digitálních norem a zlepšení bezpečné mobility údajů s cílem usnadnit 

přeshraniční interoperabilitu. (diskuse pracovní skupiny, vícejazyčná digitální platforma) 

8. Zvážení environmentálních dopadů digitální infrastruktury a digitalizace s cílem zajistit, aby byla 

digitální transformace udržitelná, a úsilí o vybudování ekologické digitální společnosti (diskuse 

pracovní skupiny, vícejazyčná digitální platforma) 

 
1 Doporučení občanů, z nichž návrh velkou měrou vychází: Evropský panel občanů 1 (ECP1): 17, 40, 47; 
Národní panelové diskuse občanů (NCP) Nizozemsko 1 
2 Viz odkaz na ECP 3, doporučení č. 38 týkající se infrastruktury pro elektrická vozidla 
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2. Návrh: Digitální gramotnosti a dovednosti, které posilují postavení lidí3 

 

Cíl: Navrhujeme, aby EU zajistila, aby všichni evropští občané mohli využívat výhod 

digitalizace tím, že jim umožní získat nezbytné digitální dovednosti a příležitosti, a to 

prostřednictvím:  

 

Opatření: 

1. Zajištění přístupu k formální a neformální digitální gramotnosti a odborné přípravě a vzdělávání 

v oblasti digitálních dovedností, a to i v rámci školních osnov, ve všech fázích života, a to na 

základě stávajících iniciativ na evropské úrovni a se zvláštním zaměřením na začlenění 

zranitelných skupin a starších osob, zlepšení digitálních dovedností dětí, a to v souladu s jejich 

zdravým vývojem, a řešení digitálních nerovností, včetně digitální propasti mezi ženami a muži; 

(doporučení ECP 1 č. 8, italského NCP č. 5.2, diskuse pracovní skupiny) 

2. Zajištění zdravého využívání internetu tím, že budou členské státy vybízeny k poskytování 

odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností pro všechny věkové skupiny, jejíž standardní 

programy a učební osnovy budou stanovené na evropské úrovni a budou se týkat např. rizik a 

příležitostí spojených s internetem,  práv uživatelů v on-line prostředí a etických pravidel chování 

na internetu, tzv. „netikety“; (doporučení ECP 1 č. 47, diskuse pracovní skupiny) 

3. Přijetí všech nezbytných opatření k zajištění toho, aby digitalizace společnosti neopomenula starší 

osoby a zpřístupnila jim technologie, a to podporou programů a iniciativ, například formou kurzů 

přizpůsobených jejich potřebám. Zároveň by mělo být zajištěno, aby základní služby byly 

přístupné i fyzicky a nedigitálními prostředky; (doporučení ECP1 č. 34 a 47) 

4. Zavedení certifikace EU digitálních dovedností ve školách, která mladé lidi připraví na budoucí 

trh práce; (doporučení ECP1 č. 8) 

5. Rozvoj iniciativ v oblasti odborné přípravy koordinovaných na úrovni EU za účelem 

rekvalifikace a zvyšování kvalifikace pracovníků, aby zůstali konkurenceschopní na trhu práce, a 

to i s přihlédnutím zejména ke schopnostem a dovednostem potřebným v malých a středních 

podnicích, a vzdělávání digitálních odborníků (Doporučení ECP1 č. 8 a diskuse pracovní 

skupiny) 

6. Zvyšování povědomí o stávajících digitálních platformách, které propojují jednotlivce se 

zaměstnavateli a pomáhají při hledání zaměstnání v EU, jako je EURES; (doporučení ECP1 č. 8)  

7. Zvýšení investic a úsilí na podporu digitalizace vzdělávání, včetně vysokoškolského vzdělávání. 

(pracovní skupiny, Pracovní skupina, vícejazyčná digitální platforma) 

 

 

 

 

3. Návrh: Bezpečná a důvěryhodná digitální společnost – kybernetická bezpečnost a 

dezinformace4 

 

Cíl: Navrhujeme, aby EU v zájmu vytvoření bezpečné, odolné a důvěryhodné digitální 

společnosti zajistila účinné a rychlé provádění stávajících právních předpisů a měla více 

pravomocí k posílení kybernetické bezpečnosti, řešení nezákonného obsahu a kybernetické 

 
3 Doporučení občanů, z nichž návrh velkou měrou vychází: Evropský panel občanů 1 (ECP1): 8, 34, 47, 
národní panelové diskuse občanů (NCP) Itálie 5.2 
4 Doporučení občanů, z nichž návrh velkou měrou vychází: Evropský panel občanů 1 (ECP1): 39, 46, 
národní panel občanů (NCP) Litva 2.6, Nizozemsko 1 
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kriminality, boji proti kybernetickým hrozbám, které představují nestátní subjekty a 

autoritářské státy, a zotavení z těchto hrozeb a k řešení dezinformací: 

 

Opatření: 

1. Posílení finančních a lidských zdrojů Europolu / Evropského centra pro boj proti 

kyberkriminalitě, což umožní aktivnější přístup v boji proti kyberkriminalitě a budování 

společných evropských kapacit v oblasti kybernetické obrany proti rozsáhlým útokům, a to i 

prostřednictvím lepší spolupráce; (doporučení ECP 1 č. 39, litevské NCP 2.6, nizozemské NCP 

1, diskuse pracovní skupiny) 

2. Přijetí nezbytných opatření s cílem připravit se na veškeré útoky a výpadky velkého rozsahu a 

následně zajistit rychlé obnovení funkcí, např. tím, že se zajistí existence odolné infrastruktury a 

alternativních komunikačních kanálů; (diskuse pracovní skupiny)  

3. Zajištění podobných sankcí a rychlého a účinného vymáhání práva v členských státech v případě 

kyberkriminality prostřednictvím lepší koordinace místních, regionálních a celostátních středisek 

a orgánů pro kybernetickou bezpečnost; (doporučení ECP1 č. 39) 

4. Posílení digitální gramotnosti a kritického myšlení jako způsobu boje proti dezinformacím, online 

hrozbám a nenávistným projevům, jakož i temným vzorcům a stanovování preferenčních cen; 

(diskuse pracovní skupiny) 

5. Boj proti dezinformacím prostřednictvím právních předpisů a pokynů pro on-line platformy a 

společnosti provozující sociální média s cílem odstranit zranitelná místa, v jejichž důsledku 

mohou být šířeny dezinformace, a provádění opatření v oblasti transparentnosti, například 

algoritmů umělé inteligence, které mohou zdůraznit důvěryhodnost informací na sociálních sítích 

a v nových médiích a poskytnout uživateli zdroje ověřených informací. Při používání algoritmů 

by lidé měli mít i nadále konečnou kontrolu nad rozhodovacími procesy; (doporučení ECP 1 č. 46 

a diskuse pracovní skupiny) 

6. Podpora digitálních platforem, které zajišťují pluralitu médií a poskytují zdroje a iniciativy k 

posouzení důvěryhodnosti a nestrannosti informací z tradičních médií (např. televize, tisku, 

rozhlasu) a dalších sdělovacích prostředků při plném respektování svobody médií, a poskytují 

občanům informace o kvalitě zpráv. 

 

4. Návrh: Bezpečná a důvěryhodná digitální společnost – ochrana údajů5 

 

Cíl: Podporujeme svrchovanost jednotlivců při nakládání s údaji, lepší informovanost a 

účinnější provádění a prosazování stávajících pravidel pro ochranu údajů (GDPR) s cílem 

posílit osobní kontrolu vlastních údajů a omezit zneužívání údajů:  

 

Opatření: 

1. Lepší vysvětlení pravidel pro ochranu údajů (GDPR), zvýšení transparentnosti a zlepšení 

komunikace vytvořením pokynů k textům informovaného souhlasu, které používají jednoduchý, 

jasný a srozumitelný jazyk, včetně vizuálnějších způsobů poskytnutí souhlasu s použitím údajů, 

souběžně s informačními kampaněmi a zajištěním potřebných dovedností pro ty, kdo údaje 

zpracovávají, a poradenství osobám, které potřebují pomoc; (doporučení ECP1 č. 42, 45 a 

nizozemské NCP 2) 

2. Zajištění toho, aby byl uplatňován existující zákaz standardního souhlasu s opakovaným použitím 

nebo dalším prodejem dat; (doporučení ECP1 č. 42) 

3. Zajištění toho, aby žádosti uživatelů o trvalé vymazání údajů byly řešeny rychle a v konkrétním 

časovém rámci; (doporučení ECP1 č. 42) 

4. Poskytování jasných a co nejstručnějších informací uživatelům o tom, jak a kým budou údaje 

použity; (doporučení ECP1 č. 42) 

 
5 Doporučení občanů, z nichž návrh velkou měrou vychází: Evropský panel občanů 1 (ECP1): 42, 43, 44, 45, 
národní panelové diskuse občanů (NCP) Nizozemsko 2 
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5. Zajištění dodržování evropských pravidel pro ochranu údajů neevropskými společnostmi; 

(doporučení ECP1 č. 42 a 43) 

6. Podpora využívání systému certifikace na úrovni EU, který odráží soulad s obecným nařízením 

o ochraně osobních údajů přístupným, jasným a jednoduchým způsobem, je viditelný na 

internetových stránkách a platformách a který by měl být vydáván nezávislým certifikačním 

orgánem na evropské úrovni. Certifikace by neměla vytvářet nepřiměřenou zátěž pro malé a 

střední podniky; (doporučení ECP 1 č. 44, diskuse pracovní skupiny) 

7. Zajistit, aby občanům byla účinně a rychle poskytnuta pomoc, pokud se setkají s problémy s 

neúčastí (opt out) nebo odvoláním souhlasu. Za tímto účelem je třeba lépe definovat obtěžující 

chování a na evropské úrovni vypracovat pokyny a mechanismy pro vyloučení a zrušení údajů a 

pro identifikaci a postihy podvodníků; (Doporučení ECP1 č. 43 a diskuse pracovní skupiny) 

8. Stanovení sankcí včetně pokut úměrných obratu společností a omezení činnosti společností, např. 

uložením dočasných nebo konečných zákazů nechtěného zpracování údajů, a podpora jejich 

vymáhání ze strany evropského inspektora ochrany údajů a vnitrostátních agentur (doporučení 

ECP1 č. 42, 43, diskuse pracovní skupiny) 

 

5. Návrh: Digitální inovace pro posílení sociálního a udržitelného hospodářství6 

 

Cíl: Navrhujeme, aby EU podporovala opatření v oblasti digitalizace, která spravedlivým a 
udržitelným způsobem posílí hospodářství a jednotný trh, zvýší evropskou konkurenceschopnost 
v oblasti technologií a inovací, posílí jednotný digitální trh pro společnosti všech velikostí a učiní 
Evropu světovým lídrem v oblasti digitální transformace a digitalizace zaměřené na člověka:  
 
Opatření: 
1. Zavedení nebo posílení právních předpisů, které upravují (na člověka zaměřenou) „inteligentní práci“ 

s přihlédnutím k dopadům na fyzické a duševní zdraví pracovníků, například zajištěním práva odpojit se. 
Přístup zaměřený na člověka by měl zahrnovat zásadu „lidské kontroly“; (doporučení ECP 1 č. 7 a diskuse 
pracovní skupiny)7  

2. Právní předpisy EU, které motivují společnosti k tomu, aby byly sociálně odpovědné a zachovaly vysoce 
kvalitní „inteligentní“ pracovní místa v Evropě, a zabránilo se tak přesouvání těchto pracovních míst do 
zemí s nižšími náklady. Pobídky mohou být finanční povahy a/nebo reputační a měly by zohledňovat 
mezinárodně uznávaná environmentální, sociální a správní kritéria. Za tímto účelem by EU měla zřídit 
pracovní skupinu složenou z odborníků ze všech příslušných zúčastněných stran, která by tyto právní 
předpisy přezkoumala a posílila; (doporučení ECP1 č. 7) 

3. Zajištění lidského dohledu nad rozhodovacími procesy zahrnujícími umělou inteligenci na pracovišti a 
transparentnosti používaných algoritmů; zohlednění negativních dopadů neomezeného digitálního 
dohledu na pracovišti; informování pracovníků a konzultace s nimi před zavedením digitálních 
technologií, které mají dopad na pracovní podmínky; zajištění toho, aby nové formy práce, jako je práce 
prostřednictvím platforem práce, respektovaly pracovní práva a zajišťovaly vhodné pracovní podmínky; 
(diskuse pracovní skupiny)  

4. Iniciativy na podporu práce na dálku, jako jsou kancelářské prostory s přístupem ke spolehlivému 
a rychlému internetovému připojení a digitálnímu školení a poskytování zdrojů pro ergonomické 
vybavení pro „domácí kanceláře“; (doporučení ECP 1 č. 17 a diskuse pracovní skupiny)  

5. Zavedení veřejně přístupné digitální hodnotící tabulky, vytvoření systému hodnocení, který bude uvádět 
a porovnávat současnou úroveň digitalizace podniků v EU; (německé NCP) 

6. Vybudování silné a konkurenceschopné digitální ekonomiky a šíření přínosů digitální transformace 
spravedlivým způsobem v celé Evropě tím, že se zaměříme na technologie a inovace jakožto hnací síly 
růstu, budeme iniciovat transformativní výzkum světové úrovně, umožníme výzkum a vytvoření prostoru 

 
6 Doporučení občanů, z nichž návrh velkou měrou vychází: Evropský panel občanů 1 (ECP1): 7, 16, 17, 
národní panelové diskuse občanů (NCP) Německo a Itálie 1.3 
7 Viz odkaz na pracovní skupinu pro silnější ekonomiku.  
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pro inovační ekosystémy ve všech regionech zlepšením provozního prostředí malých a středních podniků 
a začínajících podniků a zajistíme rovný přístup k financování a odstraníme právní a další zátěž vytvářející 
překážky pro přeshraniční spolupráci. (italské NCP 1.3, diskuse pracovní skupiny a vícejazyčná digitální 
platforma)  

7. Budování datové infrastruktury založené na evropských hodnotách; uplatňovat zásadu „na prvním místě 
digitální řešení“ a „pouze jednou“ a usnadnit digitální a bezpečný přístup k datům pro inovace a podniky; 
podpora digitalizace veřejných služeb. (diskuse pracovní skupiny a vícejazyčná digitální platforma) 

8. Plně využívat potenciál důvěryhodného a odpovědného využití umělé inteligence, využívat potenciál 
technologie blockchain a cloudových služeb a stanovit záruky a normy, které zajistí interoperabilitu a 
transparentnost, vytvoří důvěru a usnadní používání a zabrání používání diskriminačních nebo 
předpojatých algoritmů; (diskuse pracovní skupiny a vícejazyčná digitální platforma)  

9. Podpora softwaru s otevřeným zdrojovým kódem a jeho používání ve vzdělávání a odborné přípravě a 
bezplatný přístup k výzkumu a softwaru financovanému z veřejných prostředků; (diskuse pracovní 
skupiny a vícejazyčná digitální platforma) 

10. Zavedení společné evropské digitální identity s cílem usnadnit přeshraniční digitální transakce a služby s 
rámcem evropských norem a pokynů poskytujících nezbytné záruky; (diskuse pracovní skupiny 
a vícejazyčná digitální platforma) 

11. Posouzení proveditelnosti digitalizace informací o produktech určených ke spotřebě a nutričních 
produktech prostřednictvím standardizované evropské aplikace, která by umožnila uživatelsky 
přívětivější přístup a poskytla by další informace o produktech a výrobním řetězci. (doporučení ECP1 
č. 16) 


