PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
PRIORITY A POŽADAVKY V OBLASTI
DIGITÁLNÍ EKONONOMIKY, PRŮMYSLU 4.0
11/2018 – 11/2019
Dokument doplňuje Programové prohlášení Svazu za oblast digitální ekonomiky a Průmyslu 4.0. Obsahuje
základní priority, prosazované principy a požadavky. Vychází z diskusí v členské základně a v Expertním týmu
Svazu pro digitální ekonomiku. Představuje požadavky zejména ve vztahu k vládě ČR, zejména pro období
11/2018-11/2019.
▪

▪

Převést do praxe koncepci Digitální Česko:
− Ve spolupráci s průmyslem zpracovat neprodleně implementační plány
− Zajistit, aby řídicí implementační struktura byla jasná a respektovala princip jednoho gestora za
jeden pilíř.
− V rámci vlády i Ministerstva průmyslu a obchodu určit jednoho vlastníka a gestora pro agendu
digitalizace podnikání a Průmyslu 4.0.
− Zajistit podporu digitalizace české společnosti a digitálních technologií v rámci přípravy na nové
programové období na úrovni celé vlády a zapojit do ní zástupce průmyslu.
Prosadit digitálně příznivou EU:
− Nadále působit ve skupině stejně smýšlejících pro-digitálních členských států EU, snažit se o její
rozšíření. Aktivně se zasazovat o odstraňování bariér v oblastech Jednotného digitálního trhu.
− V rámci implementace směrnice o autorském právu na Jednotném digitálním trhu zajistit národní
výjimky pro komerční vytěžování textu a dat s cílem eliminovat negativní dopady této směrnice
na firmy, start-upy a zajistit, aby nebyla ohrožena konkurenceschopnost ČR a vývoj umělé
inteligence.
− Zasadit se o to, aby bylo nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého
života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES
(tzv. ePrivacy) nedopadlo negativně na průmysl, podniky či poskytovatele služeb a neohrozilo
další rozvoj digitální ekonomiky, inovativních řešení a nových modelů podnikání. Z těchto důvodů
by se mělo Nařízení vztahovat pouze na ty oblasti, které nejsou předmětem působnosti Obecného
nařízení o ochraně osobních údajů a z působnosti nařízení by měla být odstraněna komunikace
mezi stroji.
− Zasadit se, aby nařízení o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro obchodní uživatele
zprostředkovatelů online služeb (tzv. P2B nařízení) nemělo negativní dopad na vztahy mezi online
platformami a jejich obchodními uživateli a z nařízení byly vyjmuty B2B platformy. Je třeba zajistit,
aby mohla evropská ekonomika platforem dále růst a nařízení ve svém důsledku neohrozilo inovace
v EU a nevedlo k omezení volby pro spotřebitele nebo omezení příležitostí pro podnikové uživatele
platforem.
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Prosadit digitálně příznivou ČR:
− Prosadit přijetí zákona o právu na digitální služby.
− Zajistit povinnost vytvářet digitálně přívětivou legislativu prostřednictvím závazných pravidel
stanovených Legislativní radou vlády ve spolupráci se sociálními partnery a legislativci a zajistit
kontrolu dodržování těchto pravidel příslušnými komisemi Legislativní rady vlády.
Podpořit rozvoj přelomových technologií:
− Přidělit gesci za regulaci i praktický rozvoj disruptivních technologií (např. AI, Blockchain a DLT
a High-Performance Computing) a oblastí digitalizace Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR tak,
aby se stalo jednoznačným vlastníkem témat souvisejících s rozvojem umělé inteligence,
superpočítačových kapacit a Center pro digitální inovace.
− Ve spolupráci s Platformou pro umělou inteligenci SP ČR vypracovat konkrétní plán aktivit
vedoucích k rozvoji umělé inteligence v ČR.
Sdílená ekonomika:
− Regulovat či deregulovat tzv. sdílenou ekonomiku na základě dat a ověřených faktů. Dokončit
identifikaci bariér aplikace současných kontrolních mechanismů pro podnikání v oblasti sdílené
ekonomiky a zajistit jednotné plnění nejen daňových povinností.
− Neomezovat nekomerční sdílení a neblokovat současnou regulací budoucí inovace.
− Pro sjednocení podmínek a regulací tradičních a nových modelů podnikání zvolit, pokud dojde k
zajištění rovných podmínek podnikání a vymahatelnosti práva, cestu deregulace stávajících
podmínek podnikání.
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