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Česká republika prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj koordinuje debatu o 

prioritách, které by měla prosazovat vůči Víceletému finančnímu rámci EU (MFF).  

Kohezní politika nereprezentuje celý rozpočet, ale prostřednictvím koordinace a vztahů 

k dalším politikám otevírá prostor k debatám i o dalších částech MFF 2014+. Jde především 

o souvislosti s: 

 podporou konkurenceschopnosti a inovací v gesci Evropské komise;  

 zemědělskou politikou;  

 politikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti. 

 

V procesu přípravy priorit bylo definováno osm oblastí, kterým se chce ČR věnovat. Jde o 

tzv. tematické oblasti odvozené od strategických doporučení NERVu: 

Efektivní trh práce Efektivní správa a instituce 

Funkční inovační systém Integrovaný rozvoj území 

Konkurenceschopné podniky Boj s chudobou, inkluze, zdraví 

Mobilita, dostupnost, sítě, energie Životní prostředí 

 

Téměř každá z těchto oblastí se váže i na politiky vně kohezní politiky. 

 

Kohezní politika, podpora nových informačních technologií a 
digitalizace 

Jednou z oblastí, ve které v současné době dochází k radikálním změnám, je digitalizace 

nejrůznějších oblastí ekonomického a společenského života. 

Na úrovni EU je věnována mimořádná pozornost informačním technologiím a informacím a 

jejímu zpracování ve strategickém dokumentu EU 2020. Formálně se jedná o jednu z tzv. 

vlajkových iniciativ EU 2020, které integrují priority realizovatelné členskými státy, cíle 

Evropské komise a priority financování prostřednictvím MFF 2014+.  

 

Vlajková iniciativa EU 2020 Digitální agenda pro Evropu 

Sektor ICT přímo generuje 5 % evropského HDP. Tržní hodnota tohoto odvětví je asi € 660 

miliard ročně. Sektor však mnohem více přispívá k horizontálnímu růstu produktivity 

ekonomiky (20 % nárůstu skrze ICT sektor a 30 % z investic do ICT). Tato čísla jsou dána 

dynamikou vlastních inovací v tomto sektoru. V EU se nachází více než 250 miliónů denních 

uživatelů internetu a téměř všichni Evropané vlastní mobilní telefon. 

Rozvoj vysokorychlostních sítí má dnes dramatický dopad na elektrické a dopravní sítě. 

Služby konvergují a digitální svět je přístupný z celé škály elektronických přístrojů denního 

užití. Vývoj směřuje k on-line nabídce digitálního obsahu a aplikací ještě před rokem 2020. 
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Výše zmíněné a další důvody přiměly EU k společné politice v oblasti digitalizace.  

Mezi hlavní výzvy evropské digitální agendy patří:   

 fragmentovaný digitální trh; 

 nedostatek interoperability; 

 rostoucí kybernetický zločin a riziko nízké důvěryhodnosti sítí; 

 nepostačující investice do sítí;  

 nedostatečná podpora výzkumu, vývoje a inovací (EU vydává na výzkum v ICT 40 % 

prostředků, které poskytují Spojené státy); 

 slabá digitální vzdělanost a kompetence; 

 ztracené příležitosti při využívání ICT pro řešení společenských problémů a výzev. 

 

Tématu se věnuje Digital Europe, organizace sdružující hlavní hráče a národní asociace ICT 

trhu. Digital Europe zdůrazňuje význam nových oblastí, které souvisí i s plánovanými 

prioritami ČR:  

 Vztah digitálních technologií k řízení veřejných korporací – měst, států a jejich 

infrastruktur a služeb. 

 Business sféra doporučuje koncentrovat zájem v této oblasti nikoliv na budování nových 

infrastruktur, ale na zvyšování efektivity stávajících systémů prostřednictvím 

optimalizace, smart administration, smart city, smart ministry. 

 

 

Témata k diskuzi  

 Jaké jsou spojitosti témat a priorit ČR ve vztahu rozpočtu EU a Digitální agendy?  

 Jaká jsou jasná témata pro spolupráci mezi veřejným a soukromý sektorem v oblasti ICT? 

 Jakou vizi pro český či středoevropský trh mají technologické společnosti jako je IBM? 

 Existují vazby na problémy veřejných politik v ČR, kde mohou ICT sehrát klíčovou roli.  

 Které tematické okruhy formulované MMR pro potřeby přípravy kohezní politiky po roce 

2014 jsou klíčové pro Digitální agendu? 

 Jak souvisí Digitální agenda a řazení priorit výdajů veřejných rozpočtů ČR? 

 Jakou roli na integraci ČR do EU respektive do globální ekonomiky mají ICT a digitální 

technologie?  


