Plánovaná opatření
I. Podporovat politiku jednotného digitálního trhu. Termín: průběžně, gestor:
koordinátor ve spolupráci s ÚV a resorty.
ČR dlouhodobě podporuje budování funkčního jednotného digitálního trhu, který je
předpokladem rozvoje digitální ekonomiky v EU. Oblast digitální agendy je prioritou také v
rámci skupiny stejně smýšlejících států (LMG), jíž je ČR členem. Role koordinátora digitální
agendy je koordinovat pozice ČR k průřezovým tématům DSM a DSM obecně. Průřezových
témat DSM se vyskytuje v prostředí digitální ekonomiky čím dál víc, patří mezi ně například
Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě a její průběžná vyhodnocování či oblast datové
ekonomiky. Koordinátor má v gesci strategické debaty k politice DSM obecně. Další
evropské legislativní i nelegislativní iniciativy jsou v gesci jednotlivých resortů a koordinátor
se zapojuje do přípravy, konzultace a koordinace příslušných pozic České republiky. Mezi
takové iniciativy patří například návrhy k revizi autorskoprávního rámce1 (gesce MK),
telekomunikačního rámce2 (gesce MPO), směrnice o audiovizuálních mediálních službách3
(gesce MK), nařízení o soukromí a elektronických komunikacích4 (gesce MPO), projekt
Jednotné digitální brány (gesce MPO)5, evropské iniciativy v souvislosti s eGovernmentem6
(gesce MV), návrhy týkající se určitých aspektů elektronického obchodování7 (gesce MPO a
MF), aktivity v oblasti kybernetické bezpečnosti8 (gesce MV a NÚKIB), apod. Snahou ČR
obecně v souvislosti s výše zmíněnými oblastmi bude zajištění bezpečnosti a ochrany práv
spotřebitelů a tvůrců obsahu, a zároveň nastavením tržního prostředí, které bude podporovat
inovace.
II. Koordinovat vyjednávací pozice České republiky k oblasti evropské datové
ekonomiky. Termín: průběžně, gestor: koordinátor, resorty.
Co se týče výše zmíněné oblasti datové ekonomiky, Evropská komise v lednu 2017 vydala
sdělení „Budování evropské ekonomiky založené na datech“. V rámci tohoto sdělení
představila iniciativu k volnému toku dat. Iniciativa se zabývá především bezdůvodnými
omezeními v souvislosti s požadavky na lokalizaci dat9. Tato oblast je také diskutována v
rámci skupiny stejně smýšlejících států, která ji považuje za klíčovou podmínku pro rozvoj
digitální ekonomiky v EU. Koordinátor vyjednával tvorbu rámcové pozice ČR k tématům
sdělení a konzultoval téma volného toku dat s hospodářskými a sociálními partnery.
Vyjednával také přípravu pozičních dokumentů v rámci skupiny stejně smýšlejících států. Po
boku partnerských zemí a v souladu se schválenou pozicí přispěl k tomu, že se Komise
zavázala do podzimu 2017 připravit legislativní návrh k volnému toku dat. Příslušné resorty
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ve spolupráci s koordinátorem připraví oficiální pozici k avizovanému legislativnímu návrhu,
jakmile ho Komise vydá. V souladu se svou dlouhodobou pozicí ČR obecně podpoří princip
volného toku dat v rámci EU a opatření, která by efektivně zamezila neoprávněným a
nepřiměřeným lokalizačním požadavkům. Lokalizace je z pohledu ČR oprávněna pouze
z důvodu obrany a národní bezpečnosti či v případě dat spravovaných orgány činnými
v trestním řízení. Konkrétní pozice se nicméně bude odvíjet od obsahu legislativního návrhu.
ČR bude také i nadále aktivně vyjednávat společné pozice v rámci skupiny stejně
smýšlejících států. ČR bude rovněž podporovat zahrnutí problematiky volného toku dat do
mezinárodních smluv, které vyjednává EU se třetími zeměmi, bude-li to v zájmu ČR.
Kromě výše zmíněné iniciativy k volnému toku dat obsahuje další politické a právní kroky,
které mají nastartovat evropskou datovou ekonomiku. Datový potenciál vnitřního trhu totiž v
současnosti podle Komise není plně využit. Má-li se to změnit, musí se odstranit
neodůvodněná omezení volného pohybu dat přes hranice a právní nejistota v několika
oblastech. Sdělení se s tímto cílem soustředí na témata přístupu a předávání v souvislosti s
daty generovanými stroji; odpovědnost a bezpečnost v kontextu vznikajících technologií; a
přenositelnost jiných než osobních údajů, interoperabilitu a normy. Pozice ČR bude
podporovat vyváženost mezi zajištěním bezpečnosti a ochrany práv spotřebitelů a zároveň
nastavením tržního prostředí, které bude podporovat inovace. Pozice bude i nadále
konzultována s hospodářskými a sociálními partnery.

