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PARLAMENTNÍ INSTITUT plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Poslaneckou
sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář
Senátu. Naše činnosti a produkty uvádíme níže.
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NÁVRH NAŘÍZENÍ
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální
Evropa na období 2021–2027
KOM(2018) 434 v konečném znění, kód Rady 10167/18
Interinstitucionální spis 2018/0227/COD


Právní základ:
Článek 172 a 173 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie.



Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
15. 6. 2018



Procedura:
Řádný legislativní postup.



Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 20. 8. 2018, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 6. září 2018
prostřednictvím systému ISAP.



Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Návrh je v souladu s principem subsidiarity.



Odůvodnění a předmět:
Nařízení stanoví finanční krytí programu Digitální Evropa na období 2021 – 2027. Jde tak o materiál
rozpočtového charakteru upravující financování projektů EU v digitální oblasti, do níž patří
například vysoce účinná digitální technika, umělá inteligence, boj s kybernetickou bezpečností,
pokročilé digitální dovednosti, digitalizace průmyslu.



Obsah a dopad:
Celkem jde o finance v částce asi 9,5 mld. EUR, ročně kolem 1,5 mld. EUR. Návrh dělí částky na tzv.
závazky a platby. Závazky jsou v terminologii EU přiznaná plnění, zatímco platby jsou čerpáním
těchto plnění. Protože na začátku období budou nejdříve uzavírány smlouvy a přiznávány dotace,
začátkem období výše závazků přesahuje výši plateb. K realizaci smluvních závazků a čerpání dotací
bude docházet postupně. Celková suma plánovaných „závazků“ a „plateb“ je samozřejmě
v dlouhodobém období stejná. Z jednotlivých oblastí má největší alokaci zdrojů oblast vysoce
výkonné výpočetní techniky (celkem 2,6 mld. EUR), následuje umělá inteligence (2,4 mld. EUR),
kybernetická bezpečnost (1,9 mld. EUR), zavádění vysokorychlostního internetu (1 mld. EUR),
podpora digitálních dovedností (0,68 mld. EUR) a konečně na šestém místě podpora
interoperability (0,19 mld. EUR).
Dopad na státní rozpočet a právní řád ČR:
Nařízení nemá vliv na příspěvky ČR do EU. Pozitivní vliv může spočívat v potencionálním získání
kontraktů ze strany českých firem (a následném daňovém výnosu), popř. v možnosti získat určitou
část dotací. Ani jedna z těchto položek není nároková, takže výši pozitivního vlivu nelze dopředu
předjímat.
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Stanovisko vlády ČR:
Stanovisko vlády rekapituluje stanovené obecné priority v textu nařízení. Vláda prosazuje liberální
podobu jednotného digitálního trhu. Vláda vítá důraz na modernizaci veřejné správy. Také by vláda
chtěla v příslušných recitálech (úvodních bodech odůvodnění) nařízení doplnit vazbu na legislativní
iniciativy. Kromě toho požaduje vyjasnění statusu oprávněných příjemců finanční podpory,
zejména tzv. center pro digitální inovace. Vláda také požaduje, aby nařízení výslovně upravilo
maximální rozsah aktivit a pravidel, aby byla omezena diskrece Evropské komise.



Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
V současnosti je materiál v Evropském parlamentu, kde je přikázán výboru pro průmysl, výzkum a
energetiku. Stanoviska k návrhu by měly přijmout výbory pro rozpočet, životní prostředí, vnitřní
trh, dopravu, kulturu a vzdělávání, právní záležitosti, a výbor pro občanské svobody, spravedlnost
a vnitřní záležitosti.



Projednávání v hospodářském výboru PS PČR:
Hospodářský výbor PS PČR projednal dokument dne 10. 10. 2018 a usnesením č. 105 přijal tyto
závěry:
Hospodářský výbor
1. b e r e n a v ě d o m í návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí
program Digitální Evropa na období 2021 - 2027 /KOM(2018) 434 v konečném znění/;
2. ž á d á vládu, aby v souvislosti s tímto programem zdůrazňovala oblast ochrany osobních
údajů a ochranu digitálních svobod;
3. ž á d á vládu, aby specifikovala cíle z hlediska úspory osob a času ve veřejné správě;
4. ž á d á vládu o přípravu harmonogramu čerpání objemu zdrojů z programu Digitální Evropa
na období 2021 – 2027.
- Termín: do 31. prosince 2019
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