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Evropské liberální fórum
Evropské liberální fórum bylo založeno Aliancí liberálů
a demokratů pro Evropu (ALDE). Hlavní náplní práce nadace je
pravidelné vydávání publikací na téma liberalismu a evropské
veřejné politiky.
Nadace také poskytuje prostor pro diskusi o evropské politice
a nabízí školení pro liberálně orientované občany. Jejím základním cílem je podpora aktivního občanství v Evropské unii. Nadace
je tvořena řadou evropských think-tanků, politických nadací
a institucí. Rozmanitost jejích členů poskytuje bohaté znalosti
a je stálým zdrojem inovací. Evropské liberální fórum umožňuje
svým členům spolupracovat na evropských projektech.
ELF pracuje nejen v celé Evropě, ale také v sousedních státech
EU. Mladistvý a dynamický charakter ELFu mu umožňuje hrát
významnou roli při prosazování aktivního občanství, zapojování občanů do evropských otázek a budování otevřené, liberální Evropy.

www.liberalforum.eu

europeanliberalforum

EurLiberalForum

Institut pro politiku
a společnost
Posláním Institutu je zkvalitňování českého politického a veřejného prostředí prostřednictvím profesionální a otevřené diskuse a vytvoření živé platformy, která pojmenovává zásadní
problémy, vypracovává jejich analýzy a nabízí recepty pro
jejich řešení formou spolupráce expertů a politiků, mezinárodních konferencí, seminářů, veřejných diskuzí, politických
a společenských analýz dostupných celé české společnosti.
Jsme přesvědčeni, že otevřená odborná diskuse a poznání
podstaty a příčin jednotlivých problémů jsou nutným předpokladem jakéhokoli úspěšného řešení problémů současné
společnosti.
Hlavní témata našeho úsilí představují společenské proměny,
zahraniční a bezpečnostní politika, obrana, evropské záležitosti, způsoby adaptace na nastupující klimatickou změnu
a trvale udržitelný rozvoj, stejně jako vzdělávání, školství, digitalizace, energetika a její nové formy, urbanismus, život ve
městě i ve veřejném prostoru a v neposlední řadě otázky hodnot v politice i lidských práv u nás a ve světě.

Akce je organizována Evropským liberálním fórem (ELF) s podporou Institutu pro politiku a společnost a partnerů a je spolufinancována Evropským parlamentem. Evropský
parlament ani Evropské liberální fórum nenesou odpovědnost za obsah programu nebo
za jeho další využití. Názory zde vyjádřené jsou názory vystupujících. Tyto názory nemusí
nutně odpovídat názorům Evropského parlamentu a/nebo Evropského liberálního fóra.

www.politikaspolecnost.cz

politikaspolecnost

institutps

politika_spolecnost
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Digitální Česko
v roce 2019
Šárka Prát
Výkonná ředitelka Institutu pro politiku
a společnost

Když jsme v roce 2016 uspořádali první
ročník konference Digitální Česko, bylo
naším cílem otevřít veřejnou debatu
a přinést příklady dobré praxe ze zahraničí. Postupně se digitalizace stala jedním z hlavních témat veřejného prostoru
a také naše konference se rozrostla do
celoroční série aktivit, setkání a publikací.
V loňském roce jsme vytkli 22 konkrétních cílů pro rozvoj digitalizace a nová
vláda přijala strategii Digitální Česko
s ambiciózním cílem udělat z naší země
jednoho z lídrů Evropy v této oblasti.
Rozhodli jsme se proto posunout dále
a vytvořit ve spolupráci s našimi partnery
policy program Digitální Česko, kterým
tuto snahu podpoříme.
V jeho rámci se chceme v letošním roce
dále zaměřit na rozvoj eGovernmentu
a eHealth jako státních služeb pro
občany, ale také napomoci tomu, aby se
Česko stalo špičkou v nejmodernějších
technologiích umělé inteligence (AI)
a blockchain. Velmi důležitá pro naši
zemi a ekonomiku je také dynamicky se
rozvíjející oblast mobility. Nezapomínáme přitom ani na klíčové podmínky
pro digitální transformaci společnosti
a ekonomiky, kterými jsou telekomunikační infrastruktura a kybernetická bez-
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pečnost. Každá z hlavních oblastí má
svého garanta, který formuloval cíle pro
tento rok, a v návaznosti na Mezinárodní
konferenci Digitální Česko se jim budeme
následně věnovat.
V souladu s názvem a posláním Institutu pro politiku a společnost se přitom
zaměřujeme nejen na podporu a propagaci, ale také na výzvy, které digitální
transformace přináší pro občany, podnikatele a správu státu. Většina těchto
výzev přesahuje hranice Česka a týká se
celé evropské rodiny. Jsme proto velmi
poctěni, že záštitu převzaly eurokomisařka Věra Jourová a europoslankyně
Dita Charanzová a Martina Dlabajová.
Věříme, že se nám letos společně s Vámi
podaří posunout Digitální Česko zase
o krok dál.

Program
Digitální Česko
Policy program Digitální Česko obsahově
i organizačně zaštiťuje aktivity Institutu
pro politiku a společnost v oblasti digitální agendy v čele se stejnojmennou
výroční konferencí. Naším záměrem je
prostřednictvím veřejných i privátních
setkání, publikací a dalších výstupů zapojit výrazné osobnosti a experty z veřejného i soukromého sektoru s cílem co
nejvíce napomoci rozvoji digitalizace
v Česku i v Evropě, především v oblasti
formulace správných veřejných politik.
Globální digitální transformace ekonomiky a společnosti je šancí výrazně zvýšit
konkurenceschopnost, vybudovat silné
značky a domácí kapitál a v neposlední
řadě pomoci zvýšit příjmovou i životní
úroveň všech skupin obyvatelstva. Digitální Česko je jednou z hlavních progra-

mových priorit české vlády a je ve středu
diskusí i regulatorních aktivit. Je přitom
nutné nejen provést nezbytné změny
uvnitř státní správy, ale hlavně vytvořit podmínky pro firmy, a to především
správným nastavením regulace, případně nezbytnou deregulací. Posláním
policy programu Digitální Česko proto
je napomoci identifikovat a odstranit
veškeré legislativní a administrativní
bariéry a aktivně prosazovat ty nejlepší
podmínky pro úspěch českých firem, jednotlivců i celé naší země v digitální transformaci.
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Úvodní slovo
Věra Jourová
Evropská komisařka pro spravedlnost, ochranu
spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví

Během návštěvy Japonska jsem navštívila
futuristický dům z dílny jedné z předních
společností působících v oblasti umělé
inteligence. Dům názorně ukazoval, jak
internet věcí a AI zasáhne naše životy.
Zajímavé bylo podívat se do zrcadla, které
dokáže odhadnout vaši náladu, přizpůsobit podle ní osvětlení a hudbu a navrhnout, co byste si měli dát k snídani. Na
druhou stranu to bylo znepokojující, když
si člověk uvědomí množství informací,
které tyto technologie shromažďují a jaký
mají vliv na naše každodenní životy.
V současných evropských polarizovaných
společnostech se politické debaty často
zaměřují na urgentní témata a krize. Ale
nikdo, kdo uvažuje odpovědně o budoucnosti, nemůže ignorovat dopady umělé
inteligence na každého z nás.
Zaprvé je nutné uvědomit si, že AI je již
součástí přítomnosti. Pomáhá při rozhodování o investicích, půjčkách a také
například o tom, jakou práci budete
v budoucnu vykonávat. AI nám může
usnadnit život, ale její využívání představuje určitá rizika.
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Na každý pád umělá inteligence proměňuje naše společnosti. Proto bychom
měli uvažovat o cestách, které nás provedou digitální revolucí. Z mého pohledu
by odpovídající přístup měl být založen
na hodnotách. Digitální výzvy jsou různorodé, a proto vyžadují různorodý přístup. Věřím, že pro oblast AI potřebujeme
vytvořit takové podmínky, které budou
ambiciózní, ale současně i etické. Tak
jako architekt musí jednat v souladu s příslušnými normami, i digitální svět by měl
být založen na systému jasných pravidel.
Svět založený na etických, právních a společenských normách, které zajistí trvající
důvěru v největší revoluci naší doby. Role
nás jako politiků je, abychom dokázali
najít správné odpovědi na tyto výzvy.
Debata o dopadech digitalizace není zdaleka u konce a Češi se svou reputací a zkušenostmi by v ní měli zastávat významnou
roli. Česká republika má skvělou příležitost stát se hlavním hráčem na poli evropské AI a já pevně věřím, že úsilí povede ku
prospěchu lidí i ekonomiky.

Digitalizace je
cestou k prosperitě
Dita Charanzová
Poslankyně Evropského parlamentu,
Viceprezidentka frakce ALDE Party
Místopředsedkyně výboru INTA

Digitální
Česko,
digitální
Evropa,
digitální svět. Vize, od které nás dělí
už jen tenká linie. Budoucnost je
digitální, a to jak budoucnost průmyslu,
služeb, zdravotnictví, zemědělství, ale
nakonec i našich osobních životů a celé
společnosti. Nesmíme dovolit, aby se nám
tato budoucnost vzdalovala, držet krok
s vývojem je pro Česko extrémně důležité.
Již dnes je třeba zaměřit pozornost na
veškeré aspekty, které mohou naši
digitální budoucnost pozitivně ovlivnit.
Jsou to investice do základního výzkumu
i podpora aplikovaného výzkumu,
startupů. Je to schopnost udržet ty nejlepší
výzkumné pracovníky v akademické
sféře a přilákat nové ze zahraničí.
Musíme se naučit podporovat kreativitu
i technické myšlení v těch nejmenších

a přizpůsobit digitální době školní osnovy
od nejútlejšího věku. Je třeba na změny
připravit pracovní trh. Již dnes vzniká
řada nových profesí, jiné naopak zanikají,
celoživotní vzdělávání je naprostá nutnost.
Nároky na zaměstnance se diametrálně
liší od toho, co bylo požadováno v době,
kdy vycházeli ze škol.
Nejsou to snadné cíle, jsou to ale nutné
podmínky k tomu, aby bylo prosperující Česko realitou i dalších dekád. Doba
mimořádné konjunktury, kterou nyní
zažíváme, je ideální pro nastartování
takových změn. Česko má předpoklady
být plnohodnotnou digitální ekonomikou, moderní a kreativní zemí uprostřed
Evropy. Využijme tohoto potenciálu.
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Digitalizace je
příležitost i výzva
Martina Dlabajová
Poslankyně Evropského parlamentu
Viceprezidentka Evropského liberálního fóra

V souvislosti s rozšiřováním digitalizace,
robotizace a nových technologií běžně
mluvíme o takzvané revoluci 4.0. Mnohem spíše než za revoluci bych však současný vývoj označila za evoluci. Evoluci,
která je přirozená, nevyhnutelná a kterou
se musíme naučit správně uchopit a využít. Nelze ji zastavit a vlastně bychom se
o to ani neměli pokoušet.
Ať chceme nebo ne, digitalizace prostupuje všechny oblasti našeho života. Ať už
se jedná o ekonomickou sféru, průmysl,
či veřejnou a soukromou sféru. Přála
bych si, aby Česká republika i Evropská
unie dokázaly co nejlépe motivovat v rozvoji digitálních technologií a pomáhat
tam, kde je to třeba.
Nestrašme digitalizací a rozvojem technologií, ale zaměřme se raději na výzvy,
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které nás v souvislosti s proměnami společnosti čekají. Směřujme naše snahy do
modernizace a reformy vzdělávání, zavádění prvků celoživotního učení a průběžných kurzů a školení. Zaměřme se
na získávání odpovídajících dovedností,
ať se již jedná o digitální gramotnost,
měkké dovednosti, ale i podporu kreativních odvětví a řemesel. Tedy oblastí,
kde roboti lidskou tvůrčí činnost nahradit nedokáží. Máme před sebou mnoho
výzev. Berme je pozitivně a odnesme si
z nich jen to nejlepší.

Témata policy programu

Digitál
a stát
Vladimír Dzurilla
Garant pro oblast
digitální vláda a stát
zmocněnec pro IT
a digitalizaci vlády
České republiky

Digitalizace je základní podmínkou, aby se Česko
stalo inovačním lídrem, bylo konkurenceschopné
a dobře se nám v něm žilo. Právě proto je pevně
ukotvena v programovém prohlášení vlády a musí se
stát nedotknutelnou oblastí, na které budeme všichni pracovat a nikdo ji nebude zpochybňovat. Uvědomujeme si, že digitální transformace s sebou přinese řadu změn, dotkne se každého z nás i samotných
úřadů. Po elektronizaci státní správy přitom volají
občané, podnikatelé i jejich svazy a konečně se začala skutečně posouvat vpřed.
Po roce práce máme první úspěšné projekty, především portál občana, elektornickou identifikaci (NIA),
změny v distribuci dokladů, elektronické občanské
průkazy, eRecept. A rozběhli jsme další jako je digitalizace stavebního řízení a portál stavebníka, online
finanční úřad, portál Ministerstva práce, eLegislativa, eSbírka, eJustice, Czechiana, nebo třeba jednotný
tarif na Ministerstvu dopravy. Máme věcný záměr
a plán pro digitalizaci zdravotnictví, digitální technickou mapu, připravujeme digitalizaci správy voleb
a mnohem více. Nesmíme a nechceme přitom zapomínat na to, co již dnes vybudované máme – základní
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lní vláda
registry, datové schránky, Czechpointy a infrastrukturu ke sdílení dat. Musíme se ale také vypořádat
s dědictvím minulosti, složitostí stávajících systémů
a nedostatečností zákonů, které na elektronizaci
nepamatovaly. Máme šanci poučit se z jiných států,
nechceme ale jen následovat.
Hledáme cesty jak udělat velký pokrok díky novým
technologiím, které digitalizaci usnadňují, zlevňují a posouvají kupředu. Takovými jsou i umělá inteligence a blockchain. Sledujeme poslední trendy a máme podepsaná memoranda o spolupráci
s Blockchain Republic a Platformou pro AI Svazu
průmyslu a dopravy ČR. Budeme dále budovat sdílené agendové a provozní informační systémy veřejné správy a jednou z priorit je sdílená platforma
a cloud, které ušetří náklady a zbaví nás vendor locku. Proto máme vládou schválenou strategii eGovernment cloudu, který nás posune na špičku Evropy.
Digitalizace je zkrátka priorita a chceme toho udělat
ještě mnoho.

11

Digitální vláda a stát

CÍL 1:
Implementace Digitálního Česka
Na podzim vláda schválila koncepci Digitální Česko, ve které je definováno
15 hlavních a 115 cílů dílčích tak, aby se digitalizace posunula komplexně
jako celek. Sestává z dalších tří dokumentů – Informační koncepce ČR, Digitální ekonomika a společnost a Česko v digitální Evropě. Dnes máme 770
záměrů, které na Digitální Česko reagují a naplňují jej. Do konce března
budou popsané implementační plány včetně jasných termínů a cenového
zhodnocení. Vše je řešeno a koordinováno pod vládním zmocněncem pro IT
a Digitalizaci s cílem udělat z Digitálního Česka hlavní dokument řídící digitalizaci, který postupně nahradí existující strategie a udělá pořádek v usneseních vlády, které v minulosti postupně vznikaly, ale zapomněly zanikat,
a dnes se v nich už nikdo nevyzná. Přímo s koncepcí jsme nastavili nové fungování Rady vlády pro informační společnost, které ji dnes plně podporuje
a všechny činnosti vedou k jejímu naplňování.

CÍL 2:
Online služby pro občany a firmy
Poslední roky se v digitalizaci státu odvedlo hodně práce, ale pracovalo se
na službách, které nebyly vidět, nepřinesly komfort občanům a neusnadnily
práci podnikatelů. Velmi intenzivně pracujeme, abychom to změnili, a již jsou
vidět výsledky. Po půl roce od ostrého spuštění máme dnes v portálu občana
60 služeb a každé z ministerstev pracuje na projektech, které zpřístupní služby
online a odbourají byrokracii. Přestali jsem bojovat s komerčním sektorem
a hledáme synergie a shody. Příkladem je možnost pro občany přihlašovat se
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do portálu občana přes bankovní identitu a přihlašovací údaje do online bankingu využijeme i pro přihlášení ke službám státu. Chceme podporovat právě
takové synergie, které přinesou občanům komfort a zjednodušení. Musíme
zmapovat životní události, ve kterých se lidé a firmy nacházejí, a přinést jim
komfortní vyřešení dané situace online, na jednom místě, a nezatěžovat je
tím, co si má vyřešit stát sám.

CÍL 3:
Propojený datový fond
Veškeré systémy a záznamy v nich vedené státem o občanovi budou využívány a nebudou se po lidech nebo firmách vyžadovat stále znovu. V praxi
to bude znamenat i předvyplněné formuláře. Budováním takzvaného propojeného datového fondu bude stát data mezi sebou efektivně sdílet, bude
je umět využívat a následně je ve formě open dat poskytovat zpátky na trh.
Všechny budované systémy a databáze samozřejmě musí splňovat a splňují
nejvyšší nároky na zabezpečení. Česká republika bývá poslední roky uváděna v oblasti digitalizace v porovnání s ostatními státy na špatných místech.
Daří se nám to měnit a brzy se i díky splnění těchto cílů v těchto žebříčcích
posuneme výše.
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Témata policy programu

Digitál
zdravo
Adam Vojtěch
Garant pro oblast
digitální zdravotnictví
Ministr zdravotnictví
České republiky

Digitální technologie jsou nedílnou součástí zdraví
a zdravotní péče, napomáhají podpoře zdraví a kvality života a umožňují účinnější způsoby poskytování
zdravotních a sociálních služeb. Národní strategie
elektronického zdravotnictví ČR na období 20162020 přesahuje horizont roku 2020, ve kterém se
zaměřila na vytvoření základních stavebních kamenů elektronizace zdravotnictví. Zejména se jedná
o vytvoření organizačního a právního rámce a informační infrastruktury s cílem dosáhnout navzájem
spolupracujícího (interoperabilního) prostředí pro
všechny uživatele sdílených elektronických služeb
ve zdravotnictví. K prioritizovaným tématům dosud
patřila identifikace pacientů, zdravotníků i poskytovatelů a efektivní sdílení informací o zdravotním
stavu. Klíčové projekty a legislativní práce směřují
k řešení elektronické identity, profesním průkazům,
resortním autoritativním a referenčním registrům,
integrovanému datovému rozhraní, národnímu
zdravotnickému informačnímu portálu a elektronizaci zdravotnické dokumentace. Plošně jsou rozvíjeny služby související s ePreskripcí, eNeschopenkou, souhrnem o pacientovi (Patient Summary),
a to včetně podpory přeshraniční péče. Řada aktivit
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lní
otnictví
pak směřuje do rozvoje kybernetické bezpečnosti
a ochrany soukromí.
V dalším období bude digitalizace více sloužit k podpoře reformy zdravotních služeb a přístupu k nim,
posílí možnosti pečovat o vlastní zdraví a zároveň
celkovou efektivnost zdravotního systému. Napomůže přechodu na integrované, na jednotlivce zaměřené modely péče, a usnadní přesun od léčby
k prevenci. Digitální technologie a inovace usnadní
dosažení strategických záměrů v oblasti veřejného
zdraví. Pro období po roce 2020 pak bude charakteristický nástup nových digitálních technologií a postupů v oblasti personalizované medicíny, klinických
aplikacích umělé inteligence, praktické aplikace modelů sdílených zdravotních záznamů, včetně uplatnění technologie blockchain a využití konceptů z oblasti Big Data. Rostoucí měrou se do péče o zdraví
zapojí technologie mobilního zdravotnictví (mHealth) a telemedicína. Klíčový význam pak bude mít
digitalizace při rozvoji zdravotní gramotnosti obyvatelstva a zvláště pracovníků ve zdravotnictví a budování důvěry ve služby digitálního zdravotnictví mezi
občany i zdravotníky.
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Digitální zdravotnictví

CÍL 1:
Lékový záznam
Náběh plnohodnotné elektronické preskripce včetně plánovaných funkcí
2. etapy eReceptu úspěšně pokračuje v souladu s Akčním plánem k Národní
strategii elektronického zdravotnictví ČR 2016-2020. Přibývá nových funkcí
a systém je široce využíván lékaři, lékárníky i pacienty. Připravené legislativní změny mají v letošním roce umožnit realizaci základní podoby lékového
záznamu, přístupného i oprávněným zdravotnickým pracovníkům. Směřujeme tak k plošné a plnohodnotné elektronizaci všech klíčových procesů spojených s vystavením receptu na všechny typy léčiv, vydáním léčiv a vedením
historie předepsaných a vydaných léků a vedení plnohodnotného lékového
záznamu pacienta jako součásti jeho osobního zdravotního záznamu. Připravujeme podmínky pro řešení kontroly duplicit a interakcí, systém podpoří
i výměnu receptů v přeshraničním styku. Po přijetí zákona o elektronickém
zdravotnictví a dokončení klíčových komponent informační infrastruktury
elektronického zdravotnictví (projekt IDRR) se elektronická preskripce stane
jednou z integrovaných a hlavních služeb elektronického zdravotnictví.

CÍL 2:
Národní zdravotnický informační portál
V současné době existuje velké množství neoficiálních zdrojů, přehledný
a důvěryhodný veřejný zdroj informací ale chybí. Proto byl navržen a je
postupně budován Národní zdravotnický informační portál (NZIP), který využije data z jiných zdrojů, dá je do souvislostí a vytvoří ucelený, přehledný
a důvěryhodný zdroj pro laickou i odborou veřejnost. Po zavedení potřebné
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legislativy bude rovněž místem, kde budou zpřístupněny vlastní osobní zdravotní údaje a přístupovým místem k digitálním službám ve zdravotnictví.
Legislativní podpora bude součástí připravovaného zákona o elektronickém
zdravotnictví. Plánujeme zahájení pilotního provozu v 1. čtvrtletí 2019.

CÍL 3:
Autoritativní registry a rekonstrukce
Národního zdravotnického informačního
systému
Je nutné dobudovat trojici klíčových registrů, které tvoří referenční základnu
funkčního elektronického zdravotnictví a mají zejména sloužit jako dosud
chybějící autoritativní registry pro zajištění funkčnosti eHealth. Bez nich není
rozvoj eHealth v ČR možný a jejich vývoj řeší, nebo dokončila většina států
EU. Jde o Autoritativní registr poskytovatelů zdravotních služeb (ARPZS),
zdravotnických pracovníků (ARZP) a pacientů (ARP). Konkrétní opatření jsou
promítnuta do věcného záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví. Půjde
o neveřejné registry, s minimalizovaným počtem parametrů, sloužící pouze
k identifikačním účelům a budou součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). V roce 2018 byla dokončena rekonstrukce NZIS,
který začne plnit komplexní referenční statistickou roli. Klíčovým prvkem je
Národní registr hrazených zdravotních služeb, který sdružuje data hlášená
do všech zdravotních pojišťoven. Umožní zejména referenční statistické
služby, které budou postupně dostupné i jako online reporting. Nové datové
komponenty NZIS dále umožní nový systém sledování zdravotních služeb
nebo závažných diagnostických skupin.
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Témata policy programu

Umělá
intelig
Milena Jabůrková
Garant pro oblast umělé
inteligence

Umělá inteligence (AI) je dnes jedním z hlavních
trendů nejen v soukromé sféře, ale postupně proniká i do veřejných služeb. Navazuje tak na dosavadní
trendy Průmyslu 4.0 a robotizace, zaměřuje se však
dnes především na sektory financí a služeb, bezpečnosti, autonomní dopravu a řadu dalších. Evropská
komise představila plán, jak dohnat v oboru dosud
dominantní Spojené státy a Čínu, a investice a rozvoj
AI určila jako jednu z hlavních priorit EU pro následující období 2021-2027. Pro Česko jako vysoce průmyslovou zemi představuje rozvoj AI klíčovou příležitost
pro posun celé ekonomiky k vysoké přidané hodnotě a díky tomu přirozenému růstu mezd. Na druhé
straně by ale nezvládnutí této zásadní transformace

Viceprezidentka Svazu
průmyslu a dopravy ČR
Platforma pro umělou
inteligenci
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á
gence
ekonomiky znamenalo ztrátu konkurenceschopnosti a zásadní ohrožení naší další prosperity. Musíme
proto stavět především na špičkovém výzkumu
a podporovat rozvoj na něj napojeného podnikání,
abychom se v AI stali jednou ze špiček Evropy. Zároveň je třeba připravit se na socio-ekonomické dopady nejen v průmyslu, ale i ve službách a celkově proměnu celého trhu práce. Proto je klíčovým faktorem
státní politika, a to především v oblasti vzdělávání.
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Umělá inteligence

CÍL 1:
Národní strategie AI
Klíčem pro podporu a rozvoj tak dynamického oboru, jako je umělá inteligence, je úzká spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Proto uzavřela
Platforma pro AI Svazu průmyslu a dopravy ČR memorandum o spolupráci
v této oblasti s vládou ČR a Ministerstvem průmyslu ČR. Prvním cílem společného úsilí je příprava a prosazení Národní strategie v návaznosti na vládní
koncepci Digitální Česko – Digitální ekonomika a společnost a vládní Inovační
strategii 2030. Pro přelomové technologické oblasti nelze stanovit rigidní
pravidla a plány, Národní strategie AI by proto měla po vzoru západních zemí
především identifikovat klíčové oblasti, stanovit cíle a nástroje k jejich dosažení a určit, kdo je koordinuje a kdo za ně primárně odpovídá. Podkladem
pro strategii je Výzkumná zpráva potenciálu AI v ČR připravená týmem předních expertů pro Úřad vlády ČR. Národní strategie AI by měla být schválena
v termínu stanoveném Evropskou komisí na první polovinu roku 2019.

CÍL 2:
Evropské centrum excelence v AI v Praze
Středobodem plánu Evropské komise je vybudování výzkumných Evropských
center excelence v AI financovaných z prostředků EU. První návrh byl zveřejněn ve Sdělení Umělá inteligence pro Evropu z 25. 4. 2018, komise následně
vydala 7. 12. 2018 podrobnější Koordinovaný plán. Česko má unikátní šanci
získat jedno z Evropských center excelence v AI do Prahy, a to díky špičkové světové expertíze na vysokých školách sdružených do platformy Prague.ai (FEL ČVUT, CIIRC ČVUT, FIT ČVUT, MFF UK, AV ČR). A to ve spolupráci
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s centrem kybernetické bezpečnosti v Brně (MUNI, NÚKIB) a centrem vysoce
výkonných počítačů (HPC) IT4Innovations v Ostravě. Česko by se tak stalo
regionálním evropským technologickým centrem po boku Londýna, Paříže,
Helsinek, či Tallinu. Přínosem bude nejen prestiž pro Česko, ale i v přilákání
špičkových expertů, z jejichž výzkumu vyrostou nové firmy s vysokou přidanou hodnotou.

CÍL 3:
Budoucnost práce a vzdělávání
Umělá inteligence a automatizace bude mít zcela zásadní dopady na trh práce.
Až polovina pracovních míst se promění, stará zaniknou a budou nahrazena
novými s novou potřebnou kvalifikací. Klíčem proto je nejen příprava opatření v sociální oblasti na zvládnutí tohoto přechodu, ale především změna
vzdělávacího systému. České školství již dnes neodpovídá potřebám digitální
ekonomiky a tento problém s rostoucí automatizací jen poroste. Vzdělávání
nikdy nehrálo důležitější roli než v dnešní digitální době a na datech založené
ekonomice, kde se tempo inovací stále zvyšuje. Musíme proto vývoji správně
přizpůsobit náš vzdělávací systém, aby Česko plně využilo potenciál k ekonomickému a sociálnímu růstu. Stát se proto musí ve spolupráci se soukromou
sférou zavázat k souboru konkrétních kroků a reforem, které povedou k proměně našeho školství pro potřeby 21. století.

21

Témata policy programu

Budou
mobili
Martin Kolovratník
Garant pro oblast
budoucnosti mobility

Mobilita především v podobě automobilového průmyslu, ale i přepravy a logistiky je pro českou otevřenou a exportně orientovanou ekonomiku zcela
klíčová. Právě tato oblast přitom prochází zásadními změnami v souvislosti s nástupem alternativních
paliv namísto spalovacích motorů a především autonomních systémů řízení a s nimi souvisejících nových modelů, například sdílené přepravy. Pro naši
budoucí prosperitu a konkurenceschopnost je proto zásadní stát se jedním z evropských lídrů v této
oblasti. Česká ekonomika a společnost si zkrátka
nemůže dovolit nadcházející technologické disrupce
v této oblasti podcenit. Naopak, musí se stát jedním

Poslanec PSP ČR (ANO)
Místopředseda
hospodářského výboru
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ucnost
ity
z jejich tahounů, a proto je třeba nejen podpořit soukromý sektor, ale také pro něj vytvořit vhodné podmínky. Především zavčas přijmout potřebná pravidla
pro efektivní a zároveň bezpečný rozvoj nových forem mobility.
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Budoucnost mobility

CÍL 1:
Dopady na automobilový průmysl
Vliv digitalizace především v podobě autonomní mobility, nebo zásadní proměny pohonu, bude mít nedozírné důsledky pro automobilový průmysl. Ten
je přitom jedním z hlavních tahounů české ekonomiky, vytváří téměř desetinu našeho HDP, podílí se jednou čtvrtinou na exportu a zaměstnává v celém
ekosystému na 400 tisíc lidí. Osud Česka je tak s osudem sektoru automotive
úzce spjatý a je v našem národním zájmu pomoci mu projít úspěšně digitální transformací. Dnes přitom nevíme, kdo bude hlavním hráčem v oblasti
mobility, jestli půjde o digitální platformy jako je Uber, Lyft, nebo BlaBlaCar,
tradiční automobilky, které dnes zkouší řadu inovativních projektů, nebo IT
giganty jako Google, či Apple. Značnou roli přitom budou hrát i dodavatelé
technologiií pro autoprůmysl jako je Bosch, či Valeo. V mezinárodní rovině
pak nevíme ani, zda bude hlavní roli ve vývoji mobility hrát Evropa, USA, nebo
Čína. Je tak krajně důležité pokračovat v naplňování kroků na podporu autoprůmyslu, ke kterým se vláda ČR zavázala již předloni v memorandu se Sdružením automobilového průmyslu.

CÍL 2:
Pravidla pro autonomní vozidla
Samořiditelná auta nejsou dnes doslova za rohem, nejedná se ale ani o příliš
vzdálenou budoucnost. Především semi-autonomní vozy jsou již prakticky
dostupné. Jednou ze zásadních podmínek pro jejich další rozvoj jak v testovacím, tak i v reálném provozu, je přitom správné nastavení právního rámce.
A to především pro ochranu dalších účastníků silničního provozu, ale také
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v oblasti odpovědnosti a pojištění. Rychlé a jasné řešení těchto komplexních
regulatorních problémů přitom přímo podmiňuje další rozvoj této oblasti
v Česku a přímo tak ovlivní i náš další hospodářský rozvoj. Vzhledem k přirozeně přeshraniční povaze dopravy přitom nelze jednat samostatně. Pokud
se chceme stát jedním z evropských a světových center autonomní mobility,
musíme se aktivně zapojit do tvorby těchto předpisů jak na evropské, tak
i mezinárodní úrovni. S tím souvisí i budování infrastruktury. ČR má jedinečnou polohou uprostřed Evropy pro vybudování špičkových testovacích
polygonů pro všechny aspekty autonomní mobility a musí tuto konkurenční
výhodu využít.

CÍL 3:
Sdílená mobilita a digitální platformy
V Česku je aktuálně potřeba nastavit jasná pravidla pro legální fungování
službám takzvané sdílené ekonomiky a dopravy v čele s platformami jako
jsou Uber či Taxify. Klíčové je přitom otevření trhu nové konkurenci, které
tlačí na nižší cenu a vyšší kvalitu ve prospěch zákazníků, podobně jako k tomu
došlo na Slovensku. Lidé se na jedné straně nesmí bát zbytečné byrokracie,
když si chtějí rychle přivydělat, na té druhé je ale třeba zajistit především
bezpečnost, odpovědnost za případnou škodu a řádné plnění daňové a dalších povinností. Je proto potřeba dokončit připravovanou změnu legislativy
a liberalizaci silniční přepravy, která odstraní zastaralé normy bránící rozvoji
digitálních platforem a příchodu nových hráčů na trh. Oblast digitální ekonomiky je navíc ze své povahy nadnárodní, a tak je třeba řešit ji aktivně i evropské úrovni a zapojit se do vzniku celoevropských pravidel i v této oblasti.
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Témata policy programu

Blockc
a finan
Maria
Staszkiewicz
Garant pro oblast
blockchain a finance
Předsedkyně
představenstva
České fintech asociace

Pokrok ve finančních technologiích přináší nejen
zrychlení transakcí a vyšší efektivitu finančních systémů, ale rozšiřuje také přístup k finančním službám
a otevírá nové zdroje kapitálu. Novinky ale v tomto
silně regulovaném odvětví často naráží na zastaralé
právní předpisy. Nejasná regulace znamená nejistotu pro investory a potenciální riziko pro spotřebitele i obecněji pro finanční stabilitu. Příkladem je
dnes se bouřlivě rozvíjející oblast decentralizovaných technologií, především technologie blockchain,
která již dávno přesáhla oblast kryptoměn, resp.
kryptoaktiv a nachází uplatnění v mnoha odvětvích
byznysu a velké pokroky slibuje i ve státní správě.
Nejbouřlivěji se ale dosud rozvíjí tam, odkud vzešla,
tedy ve financích.
Odstranění legislativních bariér je proto jednou
z prvních priorit iniciativy Blockchain Republic, ve
které se spojil český byznys i státní správa, a to díky
uzavřenému vládnímu memorandu. Iniciativa, zaštítěná předními osobnostmi, se dále snaží rozvíjet
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chain
nce
byznysové prostředí kolem decentralizovaných technologií, jejich standardizaci a technologie samotné.
Právě na příkladu blockchainu je dobře vidět, že regulace finančních služeb musí být maximálně pružná,
regulátor musí sledovat novinky a úzce komunikovat a spolupracovat se zástupci trhu. Budoucnost
financí se zkrátka bez státu a jeho podpory neobejde, stejně jako se digitalizace neobejde bez financí.
Alternativní a udržitelné modely financování jsou
nezbytné především pro inovativní a tím i rizikovější
podnikatelské záměry. A tedy rozvoj digitální ekonomiky, nových obchodních modelů a rodících se technologií, jako je umělá inteligence, rozšířená realita
či právě decentralizované registry. S jejich podporou a využitím počítá i vládní koncepce Digitalizace
Česko – Digitální ekonomika a společnost.
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Blockchain a finance

CÍL 1:
Blockchainový zákon a strategie
Nejvíce pozitivních dopadů, především snížení nákladů na administrativu až
o třetinu, slibuje technologie blockchain v mezinárodní přepravě a obchodu.
Nezbytnou podmínkou pro to je ale přijetí globálních standardů pro uznávání elektronických dokumentů, především takzvaného modelového zákona
o elektronických převoditelných instrumentech (MLETR). Na jeho přípravě se
v rámci komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) významně
podílelo i Česko a mělo by jej nyní přijmout. A to i v návaznosti na vládní
koncepci Digitální Česko, která v jednom ze svých cílů výslovně podporuje
překonání legislativních překážek pro nové technologie, zejména pak blockchain. Přijetím standardu MLETR by se Česko vyhouplo na špičku v této
oblasti a přilákalo investory i talenty z celé Evropy. Ve veřejné konzultaci
Ministerstva průmyslu a dopravy to v minulém roce podpořil soukromý sektor a možnostmi jak otevřít regulatorní dveře blockchainu v Česku se zabývá
i konzultace Ministerstva financí. Blockchain je také jedním ze způsobů, jak
modernizovat veřejnou správu, proto by se Česko mělo zapojit i do tvorby
plánované Evropské infrastruktury pro tyto služby a přeshraničních projektů, například registru diplomů. Na národní úrovni by pak měla vzniknout
Národní strategie pro blockchain, která otevře cestu k využití decentralizovaných technologií a tím i zásadnímu zvýšení naší konkurenceschopnosti.

CÍL 2:
Akční plán pro finanční inovace
Odstranění překážek, na které naráží nové technologie, je zásadním krokem
pro celý český finanční sektor – tradiční finanční instituce i nové startupy.
V návaznosti na evropský Akční plán pro fintech a Agendu pro fintech Mezinárodního měnového fondu by proto Česko mělo přijmout vlastní Akční plán
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pro finanční inovace. Jeho prioritou by měla být podpora pro a dohled nad
implementaci otevřeného bankovnictví v souladu s evropskou směrnici PSD2
a jednotné a funkční standardy pro napojení třetích stran na bankovní rozhraní (API). Dále pak modernizace předpisů k online identifikaci zákazníků
v souvislosti s letošní transpozicí páté směrnice proti praní špinavých peněz
(AML). Plán by měl také navrhnout kroky k přijetí regulatorního sandboxu
a zkrácení a zpřehlednění licenčního řízení. V neposlední řádě by se pak měl
zaměřit na to, jak použít moderní technologie, princip otevřeného bankovnictví a poznatky behaviorální ekonomie v oblasti finančního vzdělávání.

CÍL 3:
Podpora nových typů investic
Využití příležitostí digitální transformace závisí především na dobře fungujícím sektoru mikro, malých a středních podniků. V Česku právě tito podnikatelé potřebují otevřít nové formy financování na podporu inovativních
projektů v souladu s koncepcí Digitální Česko – Digitální ekonomika a společnost a novou Inovační strategií 2030. A to formou elektronických dluhopisů,
nových způsobů ekvitního financování, nebo otevření alternativních zdrojů
díky přijetí jasných pravidel pro virtuální a kryptoaktiva. Zároveň je potřeba
připravit i opatření na podporu investičně-crowdfundingových platforem
v Česku.
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Podmínk
Digitální
Dostupný internet pro všechny
Vytvoření skutečné digitální ekonomiky si vyžaduje
v první řade kvalitní vysokorychlostní pevné i mobilní
internetové připojení ve všech domácnostech i na
veřejných místech. Jde přitom nejen o nevyhnutnou
podmínku realizace eGovernmentu, ale například také
o příležitost přilákat investory i do méně rozvinutých
regionů. Přístup k digitálním službám zvýší konkurenceschopnost podniků, což má potenciál dále podpořit ekonomický růst. Aby levný a rychlý internet byl
dostupný všem, potřebujeme novou optickou infrastrukturu, odstranění věcných břemen a přijatelnou
cenovou úroveň mobilních dat. Dostupné internetové připojení pro občany je jednou z vládních priorit
a v letošním roce se k němu otevírá zásadní příležitost
v podobě aukce frekvencí pro sítě 5G, které navíc slibují další rozvoj digitální ekonomiky.
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ky
ního Česka
Bezpečný kyberpřístav
Další podstatnou oblastí je regulace komplexního
tématu kybernetické bezpečnosti, která se týká nejen
digitálních, ale i tradičních firem a také zabezpečení
veřejných IT systémů, sítí, uchování dat a celé takzvané
kritické infrastruktury. Regulace tak dopadá na celý
digitální sektor a prakticky všechny hlavní obory ekonomiky. Schopnost zajistit kybernetickou bezpečnost
a obranu bude přitom do budoucna brána jako konkurenční výhoda na úrovni celých států a Česko může
využít své dosavadní skvělé pověsti v této oblasti. Jako
první země v EU jsme přijali zákon o kybernetické bezpečnosti. Přímo klíčová je přitom mezinárodní spolupráce. Vzhledem k velmi dynamickému vývoji je ovšem
potřeba kybernetickou bezpečnost a obranu i nadále
intenzivně podporovat. Vláda by do této oblasti měla
významně investovat, aby Česko zůstalo i nadále premiantem Evropy, především pak do výzkumu, vzdělání
a dalšího rozvoje lidských zdrojů.
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Mezinárodní kon

Digitáln
2019
7. – 8. února 2019
Černínský palác, Praha

ROYAL DANISH
EMBASSY

nference

ní Česko

Program úvodního dne
konference 7. února 2019
Organizováno Evropským liberálním fórem za podpory
Institutu pro politiku a společnost
08:00-09:00

Nové evropské ekonomické fórum – AI v Evropě
(pouze pro zvané)
Věra Jourová

Evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů
(Evropská komise)

Roberto Viola

Generální ředitel pro komunikační sítě, obsah a technologie, GŘ CONNECT
(Evropská komise)

08:15-09:00

Registrace

09:00-09:30

Úvodní slovo
Jan Macháček

Předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost (Česká republika)

Andrej Babiš

Premiér, Vláda České republiky (Česká republika)

Martina Dlabajová

Poslankyně, Evropský parlament, Členka, Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
(EMPL), ALDE/ANO, Místopředsedkyně, ELF (Česká republika)

Tomáš Petříček

Ministr zahraničních věcí, Vláda České republiky (Česká republika)

09:30-10:00

Keynotes
Věra Jourová

Evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů
(Evropská komise)

Dita Charanzová

Poslankyně, Evropský parlament, Místopředsedkyně, Výbor pro vnitřní trh (IMCO),
ALDE/ANO (Česká republika)
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10:00-10:20

Scene Setter
Roberto Viola

Generální ředitel pro komunikační sítě, obsah a technologie, GŘ CONNECT,
(Evropská komise)

10:20-11:45

PANEL 1: Česká republika jako srdce Evropy umělé
inteligence
Věra Jourová

Evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů
(Evropská komise)

Michal Pěchouček

Profesor, Vedoucí katedry počítačů FEL ČVUT, Podnikatel a investor
(Česká republika)

Petr Očko

Náměstek pro nové technologie, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
(Česká republika)
Moderátor:

Jan Klesla

Nezávislý expert, Institut pro politiku a společnost (Česká republika)

11:45-12:45

Oběd

12:00-12:45

Nové evropské ekonomické fórum – Budoucnost práce
(pouze pro zvané)
Martina Dlabajová

Poslankyně, Evropský parlament, Členka, Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
(EMPL), ALDE/ANO, Místopředsedkyně, ELF (Česká republika)

Taavi Rõivas

Poslanec, Estonský parlament, bývalý předseda vlády (Estonsko)
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Program úvodního dne
konference 7. února 2019
12:45-14:15

PANEL 2: Inteligentní mobilita a doprava
Dan Ťok

Ministr dopravy, Vláda České republiky (Česká republika)

Dita Charanzová

Poslankyně, Evropský parlament, Místopředsedkyně, Výbor pro vnitřní trh (IMCO),
ALDE/ANO (Česká republika)

Bohdan Wojnar

Člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast lidských zdrojů (Česká republika)

Tomáš Svoboda

Vedoucí Katedry kybernetiky na Fakultě elektrotechnické, ČVUT v Praze
(Česká republika)

Mark Boris Andrijanič
Manažer vnějších vztahů pro střední a východní Evropu, Uber (Slovinsko)
Moderátor:

Ivan Hodač

Zakladatel a prezident Aspen Institutu Střední Evropa (Česká republika)

14:15-14:30

VIP Talk: Kybernetická bezpečnost ve věku myslících strojů
Ondřej Vlček

Výkonný viceprezident, provozní a technický ředitel,
Avast Software (Česká republika)

14:30-16:00

PANEL 3: Budoucnost práce
Martina Dlabajová

Poslankyně, Evropský parlament, Členka, Výbor pro zaměstnanost
a sociální věci (EMPL), ALDE/ANO, Místopředsedkyně, ELF (Česká republika)

Taavi Rõivas

Poslanec, Estonský parlament, bývalý předseda vlády (Estonsko)

Aleš Chmelař

Náměstek pro řízení sekce evropské, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
(Česká republika)

Nicolas Colin

Spoluzakladatel a ředitel investiční společnosti The Family (Francie)
Moderátor:

Milena Jabůrková

Viceprezidentka, Svaz průmyslu a dopravy (Česká republika)
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16:00-16:20

Přestávka na kávu

16:20-17:50

PANEL 4: Regulace a etika umělé inteligence
Milan Zubíček

Ředitel pro vztahy s veřejností a vládou, Google (Česká republika)

Zsuzsanna Mátrai

Ředitelka pro vztahy s veřejností a vládou pro střední a východní Evropu,
Microsoft (Maďarsko)

Daniel Braun

Zástupce vedoucí kabinetu komisařky pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost
žen a mužů (Evropská komise)

Alžbeta Krausová

Expertka na právo umělé inteligence, Ústav státu a práva akademie věd ČR
(Česká republika)
Moderátor:

Alex Ivančo

Vedoucí oddělení mezinárodního práva, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
(Česká republika)

17:55-18:00

Slavnostní zakončení úvodního dne konference
Jan Macháček

Předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost (Česká republika)

18:00-19:00
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Networking s číší vína

Program druhého dne
konference 8. února 2019
Organizováno Institutem pro politiku a společnost
9:00-10:30

Business breakfast: Česká digitální vláda (pouze pro zvané)
Adam Vojtěch

Ministr zdravotnictví, Vláda České republiky (Česká republika)

Vladimír Dzurilla

Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, Vláda České republiky (Česká republika)

Jan Klesla

Nezávislý expert, Institut pro politiku a společnost (Česká republika)

10:00-10:30

Registrace

10:30-10:50

Úvodní slovo
Jan Macháček

Předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost (Česká republika)

Marta Nováková

Ministryně průmyslu a obchodu, Vláda České republiky (Česká republika)

10:50-11:20

Keynotes
Aleš Michl

Člen bankovní rady, Česká národní banka (Česká republika)

Margrethe Vestager

Evropská komisařka pro hospodářskou soutěž (Evropská komise)
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11:20-12:30

PANEL 1: Česká blockchainová republika
Pēteris Zilgalvis

Vedoucí oddělení pro digitální inovace a blockchain, Ředitelství digitálního
jednotného trhu, GŘ CONNECT (Evropská komise)

Roberto Mancone

Výkonný ředitel, We.trade (Itálie)

Miroslav Lukeš

Generální ředitel MasterCard pro ČR, SR a Rakousko (Česká republika)

Alex Ivančo

Vedoucí oddělení mezinárodního práva, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
(Česká republika)
Moderátor:

Maria Staszkiewicz

Předsedkyně představenstva, Česká fintech asociace (Polsko)

12:30-13:30

Oběd

12:30-13:30

Nové evropské ekonomické fórum – Odvážný nový
decentralizovaný svět (pouze pro zvané)
Pēteris Zilgalvis

Vedoucí oddělení pro digitální inovace a blockchain, Ředitelství digitálního
jednotného trhu, GŘ CONNECT (Evropská komise)

Roberto Mancone

Výkonný ředitel, We.trade (Itálie)

13:30-13:50

VIP Talk: Český internet a mobilní data
Jaromír Novák

Předseda rady, Český telekomunikační úřad (Česká republika)
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Program druhého dne
konference 8. února 2019
13:50-15:20

PANEL 2: Vzdělávání pro digitální věk
Robert Plaga

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Vláda České republiky (Česká republika)

Annika Agélii Genlott

Projektová manažerka pro národní akční plán digitalizaci škol (Švédsko)

Louise Palludan Kampmann

Ředitelka divize pro Digitální přehled a komunikace, Dánská agentura
pro digitalizaci (Dánsko)

Pavel Kysilka

Zakladatel 6D Akademie, bývalý viceguvernér České národní banky,
(Česká republika)
Moderátor:

Martina Dlabajová

Poslankyně, Evropský parlament, Členka, Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
(EMPL), ALDE/ANO, Místopředsedkyně, ELF (Česká republika)

15:20-15:30

Slavnostní zakončení konference
Jan Macháček

Předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost (Česká republika)

15:30-16:30

Networking s číší vína

Asociace virtuální a rozšířené reality (AVRAR) propojuje odborníky na virtuální realitu s veřejnou správou
a s investory a prosazuje VR/AR technologie v českém prostředí. V rámci výzkumných a vzdělávacích
aktivit dává příležitost k seberealizaci také studentům středních a vysokých škol. Zajímavé VR/AR projekty
si můžete prohlédnout na expozici AVRAR u hlavního vchodu.
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Partneři Institutu pro politiku
a společnost 2019

Hlavní partner programu Digitální Česko

Partner programu Digitální Česko

Partneři Institutu pro politiku a společnost

Generální mediální partner

Mediální partner
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Hlavní hosté

Andrej Babiš
ČESKÁ REPUBLIKA
Premiér, Vláda České republiky

Andrej Babiš je od prosince 2017 předseda
vlády České republiky. Působil od roku
2014 do 2017 jako český vicepremiér
a ministr financí. Vystudoval Vysokou školu
ekonomickou v Bratislavě, obor zahraniční
obchod. Svou kariéru započal v Chemapolu
v Bratislavě, posléze přešel do Petrimexu.
V roce 1993 založil svou vlastní firmu
Agrofert, která je v současné době nadnárodní skupinou 250 subjektů z odvětví
chemie, zemědělství, potravinářství, lesnictví a dřevařství, pozemních technologií,
techniky a dopravy, obnovitelných zdrojů
a médií. Od roku 2011 je předsedou politického hnutí ANO, které v parlamentních
volbách 2017 získalo největší počet voličských hlasů.
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Věra Jourová

Margrethe Vestager

ČESKÁ REPUBLIKA

DÁNSKO

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele
a rovnost žen a mužů, Evropská komise

Komisařka pro hospodářskou soutěž,
Evropská komise

Věra Jourová je v současné době evropskou
komisařkou pro spravedlnost, spotřebitele
a rovnost mužů a žen. V roce 2014, předtím než nastoupila do Evropské komise,
Věra Jourová zastávala pozici ministryně
pro místní rozvoj České republiky. Od roku
2006 do 2013 pracovala ve své vlastní
firmě jako mezinárodní konzultantka pro
fondy Evropské unie a byla také součástí
konzultační činnosti na Západním Balkáně
souvisejících se vstupem do Evropské unie.
Vystudovala právo a také teorii kultury na
Karlově univerzitě v Praze.

Margrethe Vestager je dánská politička,
od roku 2014 zastává funkci evropské
komisařky pro hospodářskou soutěž. Od
listopadu 2001 do září 2014 reprezentovala
Radikální liberální stranu v dánském parlamentu, kterou také v letech 2007-2014
vedla. Zároveň byla v letech 2011-2014
ministryně hospodářství a obchodu.

43

Hlavní hosté

Dita Charanzová

Marta Nováková

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

Poslankyně, Evropský parlament,
Místopředsedkyně, Výbor pro vnitřní trh
(IMCO), ALDE/ANO (Česká republika)

Ministryně průmyslu a obchodu,
Vláda České republiky

Dita Charanzová vystudovala Vysokou
školu ekonomickou v Praze a později
absolvovala i diplomatickou akademii ve
španělském Madridu. V roce 2001 obhájila
disertační práci na Fakultě mezinárodních
vztahů VŠE v Praze. Působila jako diplomatka, manažerka, konzultantka a vysoká
státní úřednice, která se věnovala otázkám
Evropské unie. Do Evropského parlamentu
byla zvolena v roce 2014 jako nestraník
kandidátky hnutí ANO 2011. Jako europoslankyně se zároveň stala místopředsedkyní Výboru pro vnitřní trh a je náhradníkem ve Výboru pro mezinárodní obchod.
V roce 2017 byla serverem Politico.eu zařazena mezi dvacítku nejvlivnějších žen, které
„hýbou Bruselem“ (Women who shape
Brussels 2017).

Ministryně průmyslu a obchodu Marta
Nováková vystudovala Technickou univerzitu VŠB v Ostravě a má manažerský certifikát z britské univerzity Sheffield Hallam.
Nejdřív pracovala v soukromém sektoru,
od roku 1991 podniká. V roce 2014 byla
zvolena prezidentkou Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, od roku 2015 působí
v čelních pozicích Hospodářské komory,
naposledy jako viceprezidentka. Získala
ocenění Podnikatelka roku 2016 v kategorii velké firmy a byla také Manažerkou
roku 2016. Marta Nováková mluví anglicky
a rusky. Má dvě dospělé děti. Není členkou
žádné politické strany.
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Tomáš Petříček

Robert Plaga

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministr zahraničních věcí,
Vláda České republiky

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy,
Vláda České republiky

Tomáš Petříček je členem České strany
sociálně demokratické (ČSSD) a v současnosti zastává post ministra zahraničních věcí ČR. V minulosti působil jako
náměstek ministra zahraničních věcí ČR
zodpovědný za celkové politické a strategické cíle ministerstva zahraničí nebo
jako náměstek ministra sociálních věcí ČR.
Před nástupem do vlády byl Petříček vrchním poradcem v Evropském parlamentu.
V minulosti byl zastupitelem Hl. m. Prahy
a rovněž přednášel v oblasti mezinárodní
politické ekonomie na Fakultě sociálních
věd Univerzity Karlovy. Tomáš Petříček je
držitelem doktorského titulu v oboru mezinárodních vztahů. Hovoří plynně anglicky
a francouzsky.

Robert Plaga je ženatý a má dvě děti. V čele
resortu školství, mládeže a tělovýchovy,
kam jej nominovalo hnutí ANO, je od prosince roku 2017. Své vzdělání získal na
Provozně ekonomické fakultě Mendelovy
univerzity v Brně, kde získal magisterský
i doktorský titul (1997-2002 Ing. a 20022010 Ph.D.). V letech 2002-2013 pracoval
na Mendelově univerzitě také jako asistent. V letech 2013-2015 zastával funkci
ředitele Centra transferu technologií a byl
rovněž zastupitelem města Brna. Do svého
jmenování ministrem školství byl od roku
2015 náměstkem ministra tohoto resortu
pro řízení sekce vysokého školství, vědy
a výzkumu.
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Hlavní hosté

Dan Ťok

Adam Vojtěch

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministr dopravy,
Vláda České republiky

Ministr zdravotnictví,
Vláda České republiky

Dan Ťok zastává pozici ministra dopravy
od 4. prosince 2014, což z něj dělá nejdéle sloužícího ministra dopravy od vzniku
České republiky (ke dni konání konference).
Vystudoval Strojní fakultu Vysokého
učení technického v Brně. Dále absolvoval roční kurz managementu na Insead
University v Paříži, dvouletý manažerský
tréninkový program pro vyšší management
ABB a vzdělávací programy pro Senior
Management RWE a Skanska v Lausanne.
Od roku 1983 pracoval v První brněnské
strojírně, od roku 1992 jako ředitel devize
kotlů. Od roku 1996 pracoval ve vedoucích
pozicích ve firmách ABB Energetické systémy, ALSTOM, Jihomoravská plynárenská,
KKCG Industry B.V. Od roku 2008 do roku
2014 působil jako předseda představenstva a generální ředitel ve Skanska, a.s.
Byl členem Vědecké rady VUT v Brně,
Oblastní Hospodářské komory v Brně
a prezident Americké obchodní komory
v České republice.

Adam Vojtěch vystudoval právo na Právnické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze a mediální
studia na Fakultě sociálních věd téže univerzity. Absolvoval rovněž roční studijní stáž na
Právnické fakultě University College Dublin,
National University of Ireland. V průběhu
studia vedl Spolek českých právníků Všehrd
a dodnes působí ve Správní radě Randovy
nadace, která se zaměřuje na podporu
talentovaných či sociálně znevýhodněných
studentů práv. Absolvoval rovněž zahraniční
pracovní stáž v Bruselu. V roce 2018 získal
titul Master of Healthcare Administration na
pražském Advance Healthcare Management
Institute. Po zakončení studia vstoupil jako
právník do korporátní sféry, posléze působil v období 2014–2017 jako tajemník ministra financí pro oblast zdravotnictví. Zde
se zaměřoval primárně na oblast podpory
ekonomické efektivity ve zdravotnictví – za
Ministerstvo financí byl členem správní rady
Všeobecné zdravotní pojišťovny a dozorčí
rady České průmyslové zdravotní pojišťovny.
Od října 2017 je poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, dne
13. prosince 2017 byl prezidentem republiky
jmenován ministrem zdravotnictví ČR.
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Účastníci konference

Mark Boris Andrijanič

Annika Agélii Genlott

SLOVINSKO

ŠVÉDSKO

Manažer vnějších vztahů pro střední
a východní Evropu, Uber

Projektová manažerka pro Národní
akční plán digitalizaci škol

Mark Boris Andrijanič je členem týmu pro
veřejnou politiku ve společnosti Uber, kde
má na starosti snahy společnosti o partnerství s vládami a městy. Před svým působením v Uberu se Mark Boris, coby visiting fellow v Martens Centre for European
Studies v Bruselu, věnoval výzkumu zaměřenému na zahraniční a energetické politiky EU. Spolupracoval s členy Evropského
parlamentu i s vysokými zástupci Evropské
komise na řadě klíčových politik EU. Před
svým působením v Bruselu působil Mark
Boris jako poradce vlády v Sierra Leone
v otázkách reformy týkající se nakládání
s přírodními zdroji. Ve svém rodném
Slovinsku spoluzaložil jednu z předních
nevládních organizací usilující o aktivní
občanství a podnikatelství. V roce 2017 se
stal členem programu Davida Rockefellera
při Trilaterální komisi a členem programu
Millennium při Atlantické radě. Mark Boris
je absolventem Oxfordské univerzity, kde
získal titul MA z veřejné politiky a je rovněž absolventem Univerzity v Lublani, kde
vystudoval práva.

Annika Agélii Genlott je konzultantkou
švédské Asociace místních úřadů a regionů (SALAR), která vede práce na přípravě
Národního akčního plánu pro digitalizaci
vzdělávání ve Švédsku. Tento Národní akční
plán bude vládě předán letos v březnu
a bude přímo spojen s digitální strategií
Švédska, o níž se rozhodlo v říjnu 2017.
Proces sestavování Národního akčního
plánu zahrnuje spolupráci nejen s vládou
a Ministerstvem školství, ale také se všemi
účastníky vzdělávání. Annika Agélii Genlott
se od roku 2010 věnuje organizaci digitalizace v jedné z nejinovativnějších obcí
Švédska a je také výzkumným pracovníkem na Business School Örebro University.
Výzkum Anniky se týká využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve
vzdělávání. Výzkum zahrnuje šíření inovací
a organizaci transformačních změn.
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Účastníci konference

Daniel Braun

Nicolas Colin

ČESKÁ REPUBLIKA

FRANCIE

Zástupce vedoucí kabinetu komisařky
pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost
žen a mužů, Evropská komise

Spoluzakladatel a ředitel investiční
společnosti The Family

Daniel Braun je zástupcem ředitelky kabinetu komisařky Věry Jourové. Jeho portfolio zahrnuje základní práva, digitální
ekonomiku, interinstitucionální vztahy
a hospodářské a měnové záležitosti. Stál
za jednáním Evropské komise a hlavních IT platforem, které vyústilo v přijetí
Kodexu o nezákonných rasistických projevech online. Předtím působil jako první
náměstek ministra pro místní rozvoj zodpovědný za oblast strukturálních fondů EU.
Vedl tým, který připravoval strategii pro
evropské fondy v programovém období
2014-2020 v České republice a současně
byl šéfem českého vyjednávacího týmu
s Evropskou komisí. Daniel Braun je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze
a Středoevropské univerzity v Budapešti.

Nicolas Colin je spoluzakladatelem a ředitelem investiční společnosti The Family,
podporující ambiciózní technologické podnikatele v Evropě. Jeho kniha „Ochrana:
Větší Bezpečnostní síť pro podnikatelský
věk z roku 2018“ poukazuje na naléhavou potřebu vytvořit novou Bezpečnostní
síť pro naše hospodářství, řízené výpočetní technikou a sítěmi. Nicolas započal
svou kariéru ve francouzské státní správě
a následně přenesl své zkušenosti z politiky
do práce investora technologií. Je spoluautorem několika dalších prací o technologiích, včetně Zprávy o zdaňování v oblasti
digitální ekonomiky z roku 2013. Dále je
členem Radio France, francouzské národní
rozhlasové společnosti a předtím působil jako člen dozorčí rady francouzského
orgánu pro ochranu osobních údajů.
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Martina Dlabajová

Vladimír Dzurilla

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

Poslankyně, Evropský parlament, Členka,
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
(EMPL), ALDE/ANO, Místopředsedkyně,
ELF (Česká republika)

Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci

Martina Dlabajová (ALDE/ANO) je od roku
2014 poslankyní Evropského parlamentu.
Mimo jiné zasedá ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a je místopředsedkyní Výboru pro rozpočtovou kontrolu. Ve
své práci se zaměřuje především na podporu zaměstnanosti mladých lidí, pracovní
mobilitu a volný pohyb pracovníků. V roce
2015 Evropský parlament přijal její zprávu
o propojování dovedností s požadavky trhu
práce. Martina Dlabajová byla také parlamentní zpravodajkou iniciativy Evropské
komise „Nové agendy dovedností pro
Evropu“, kterou Evropský parlament přijal
v září 2017. Agenda se zaměřuje především
na rozvoj dovedností nutných pro budoucí
uplatnění na trhu práce. Je autorkou vlastního projektu motivačních stáží pro mladé
„PročByNe?“.

Vladimír Dzurilla vystudoval Slovenskou
technickou univerzitu v Bratislavě, absolvoval studijní pobyt v Nizozemí a studium na
britské Open University. Po ukončení studia pracoval ve společnosti Accenture, kde
svou pracovní kariéru zahájil jako konzultant projektů výměny a implementací velkých IT systémů a zavádění organizačních
a procesních změn ve společnostech. Tato
témata ho provázejí dodnes. Hlavní oblastí
zájmu jsou transformační projekty v sektoru telekomunikací, financí a státní správy.
Působil také v roli poradce na Generálním
finančním ředitelství a na Ministerstvu
financí. Od května 2016 do současné doby
zastává funkci generálního ředitele státního podniku Státní pokladna Centrum
sdílených služeb, jejímž hlavním úkolem je
poskytování ICT služeb pro státní správu.
V současné vládě působí jako poradce
předsedy vlády a zmocněnec vlády pro
oblast IT.
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Účastníci konference

Ivan Hodač

Aleš Chmelař

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

Zakladatel a prezident Aspen Institutu
Střední Evropa

Náměstek pro řízení sekce evropské,
Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Ivan Hodač se narodil v Praze, kde studoval strojírenství. Absolvoval vzdělání
v oboru ekonomie a politické vědy na univerzitě v Kodani a na Vysoké škole evropské
v Bruggách (evropská studia). Je zakladatelem a prezidentem Aspen Institutu Střední
Evropa. Od roku 2001 do října 2013 byl
generálním tajemníkem Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA). Je členem zvláštní poradní skupiny odborníků,
která radila Evropské komisi při jednáních
o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství se Spojenými státy (TTIP),
a poradcem vlády ČR v evropských otázkách. Je také vrchním poradcem společnosti Teneo CabinetDN, předního poradce
pro EU. Financial Times ho uvedl mezi
nejvlivnější osobnosti v bruselské politice.
Před nástupem do společnosti ACEA byl
viceprezidentem a vedoucím kanceláře
Time Warner Corporate Europe. Předtím
byl generálním tajemníkem obchodní
organizace IFMA/IMACE, vedoucím ekonomem v Didier & Associates a asistentem na
vysoké škole v Bruggách.

Aleš Chmelař je státním tajemníkem pro
evropské záležitosti. Funkce se ujal v červnu
2017. Před nástupem na Úřad vlády pracoval jako výzkumný pracovník v oblasti
finančních trhů v Centru pro studium
evropský politik (CEPS), největším a nejstarším bruselském think- tanku. Od roku 2014
působil jako hlavní evropský analytik Úřadu
vlády České republiky, následně byl ředitelem Odboru koordinace hospodářských
politik EU. Vystudoval pařížské Sciences
Po (BA, 2007-2010) a London School of
Economics (MSc, 2010-2011). Hovoří
plynně anglicky, francouzsky a německy.
Pravidelně publikuje v odborných časopisech i mainstreamových médiích.
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Alex Ivančo

Milena Jabůrková

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

Vedoucí oddělení mezinárodního práva,
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Viceprezidentka, Svaz průmyslu a dopravy

Alex Ivančo je vedoucím oddělení mezinárodního práva na Ministerstvu průmyslu
a obchodu ČR a vedoucím Sekretariátu
Národního kontaktního místa pro Směrnici
OECD pro nadnárodní podniky. Disertační
práci obhájil Alex Ivančo na Právnické
fakultě Univerzity Karlovy. Ve své vědecké
činnosti se zaměřuje na systémy řešení
sporů, včetně jejich navrhování a využití
moderních technologií v právu. V minulosti
zastupoval agenturu CzechTrade v Brazílii
a pracoval jako pozorovatel na volebních
pozorovatelských misích EU.

Milena Jabůrková vystudovala sociální
politiku na Karlově univerzitě a postgraduální studium oboru mezinárodní politiky a ekonomie absolvovala na Victoria
University Manchester. Svoji kariéru začala
v sociálních službách, později pracovala
jako ředitelka odboru sociálních služeb
na Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Předtím než nastoupila do IBM, řídila vnější
vztahy ve Svazu měst a obcí ČR, kde zastupovala zájmy českých samospráv vůči vládě
ČR i evropským institucím. V současné době
je ředitelkou vládních programů, je členkou
vedení IBM Central Region (Česká republika a Slovensko). Specializuje se na oblast
lidských zdrojů, investic, mezinárodního
obchodu a technologického rozvoje. V roce
2015 byla zvolena do Představenstva Svazu
průmyslu a dopravy a od dubna 2017 je
viceprezidentkou SP ČR, kde má na starosti
digitální ekonomiku a vzdělávání.
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Účastníci konference

Louise Palludan
Kampmann

Jan Klesla

DÁNSKO

ČESKÁ REPUBLIKA

Ředitelka divize pro Digitální přehled
a komunikace, Dánská agentura pro
digitalizaci

Nezávislý expert, Institut pro politiku
a společnost

Oddělení digitálního dohledu a komunikace zodpovídá za vývoj „My Overview“ –
systém, který dánským občanům poskytuje
nejmodernější digitální osobní profil a přehled jejich průběžných případů ve veřejném
systému. Jednání s úřady prostřednictvím
digitálního rozhraní by mělo být jednoduché, rychlé a občan by měl pocítit jistotu,
že jeho soukromá data nebudou zneužita.
Z toho důvodu je velmi důležité, aby úřady
jednaly s daty zcela transparentně. Z dlouhodobého hlediska tak „My Overview“ musí
občanům poskytnout jasné informace
o tom, jaké typy dat úřady zaznamenávají.
Systém by měl být zaveden postupně do
roku 2024. Oddělní má také zodpovědnost za vytváření digitálního základu, který
zohledňuje vývoj a každodenní pokrok
„My Overview“. Toho je dosáhnuto prostřednictvím holistické analýzy požadavků
a potřebné IT-architektury. Oddělení
úzce spolupracuje se všemi relevantními
úředními činiteli (ministerstvy, regiony
a obcemi) za účelem vybrání dat, která
bude vhodné zahrnout do „My Overview“.

Jan Klesla studoval právo, ekonomii a IT
v Praze, Norwichi, Budapešti a Florencii.
Před vstupem do médií sbíral zkušenosti
v právu, financích a informačních technologiích. Působil jako ekonomický redaktor
a následně editor Hospodářských novin.
V Lidových novinách pak stál u vzniku ekonomického měsíčníku Index a donedávna
vedl ekonomickou rubriku. Naposledy
působil jako ekonomický komentátor LN.
Dlouhodobě se věnuje digitální ekonomice,
investicím a regulaci, zejména v oblasti
technologické disrupce tradičních odvětví.
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Alžbeta Krausová

Pavel Kysilka

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

Expertka na právo umělé inteligence,
Ústav státu a práva akademie věd ČR

Zakladatel, 6D Academy, bývalý
viceguvernér ČNB

Alžběta Krausová je vědeckou pracovnicí
v Oddělení soukromého práva Ústavu státu
a práva AV ČR, v. v. i., externí lektorkou na
Fakultě informačních technologií ČVUT
a Právnické fakultě UK a členkou Expertní
skupiny na nové technologie a odpovědnost při Evropské komisi. Její výzkum se
specializuje na právní aspekty umělé inteligence, robotiky, brain-computer interface
a propojování organického života a technologií. V roce 2007 získala magisterský titul
ve studijním programu právo a právní věda
na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.
V roce 2017 získala specializovaný magisterský titul ve studijním programu mezinárodní právo duševního vlastnictví a patentové právo na Právnické fakultě Univerzity
v Haifě. V současné době je doktorskou
studentkou na Ústavu práva a technologií
PrF MU. V minulosti také pracovala jako
vědecká pracovnice pro Interdisciplinární
centrum práva a informačních technologií
při Katolické univerzitě v Leuvenu v Belgii.

Pavel Kysilka je absolventem Vysoké
školy ekonomické. Během let 1986-1990
pracoval v Ekonomickém ústavu ČSAV.
V 90. letech zastával pozici viceguvernéra
a výkonného guvernéra České národní
banky. Byl odpovědný za přípravu a realizaci rozdělení československé měny a zavedení české koruny. V letech 1994-1997
působil jako expert Mezinárodního měnového fondu a podílel se na zavedení národních měn v řadě východoevropských zemí.
V 90. letech působil jako prezident České
společnosti ekonomické. V roce 2000 začal
pracovat pro Českou spořitelnu jako hlavní
ekonom, v roce 2004 byl zvolen členem
představenstva a od 1. ledna 2011 vykonával pět let funkci generálního ředitele
a předsedy představenstva. Třikrát – v r.
2011, 2012 a 2013 – byl vyhlášen Bankéřem
roku. Zabývá se ekonomickými, byznysovými a sociálními dopady digitální revoluce.
Je zakladatelem a předsedou správní rady
6D Academy.
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Účastníci konference

Miroslav Lukeš

Roberto Mancone

ČESKÁ REPUBLIKA

ITÁLIE

Generální ředitel MasterCard pro ČR,
SR a Rakousko

Výkonný ředitel, We.trade

Miroslav Lukeš vystudoval magisterské
programy zaměřené na finance a IT management na VŠE v Praze, ekonomii na
Joint European Studies Programme a mezinárodní program MBA na francouzském
INSEADu, kde promoval jako nejlepší
v ročníku. V současnosti je generálním
ředitelem MasterCard v Česku, Rakousku
a Slovensku. Zabýval se tvorbou bankovních
strategií v GE Money Bank a sedm let pracoval jako poradce v McKinsey & Company,
kde vedl projekty orientované na strategie, obchod a marketing v oblasti financí,
hi-tech, telekomunikací a retailu.

Roberto Mancone je provozní ředitel
We.trade Innovation DAC, společný podnik
vlastněný 12 evropskými bankami (Caixa,
DB, Erste, HSBC, KBC, Natixis, Nordea,
Rabobank, Santander, SonGenm UBS,
Unicredit) rozvíjí a uskutečňuje strategie,
koncipuje provozní modely firmy a uděluje
licence inovativním obchodním platformám
ve 14 zemích Evropy. Předtím pracoval
v DeutscheBank AG jako Globální ředitel zlomových technologií a řešení pro soukromé
bohatství a oddělení obchodních klientů,
Globální ředitel produktů komerčních bank
a místopředseda výkonného produktového výboru celosvětových úvěrů a vkladů.
Také pracoval v BNL-BNP Paribas skupině.
Roberto Mancone je držitelem titulu MBA
z SDA Bocconi v Miláně a magisterského
titulu Ekonomických věd, statistiky a ekonometrie z neapolské University Federico
II. Získal také certifikát z internetu věcí na
MIT Sloan School of Management. Je viceprezident EFMA, předseda digitální poradní
rady EFMA, člen evropského Institutu členů
správních orgánů a také člen Poradního
výboru firmy The Floor v Tel Avivu.
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Zsuzsanna Mátrai

Aleš Michl

MAĎARSKO

ČESKÁ REPUBLIKA

Ředitelka pro vztahy s veřejností a vládou
pro střední a východní Evropu, Microsoft

Člen bankovní rady, Česká národní banka

Zsuzsanna Mátrai pracuje ve společnosti
Microsoft od roku 2017, předtím působila téměř dvacet na Ministerstvu zahraničních věcí Maďarska. V současnosti žije
v Budapešti, kde se soustředí na podnikové a vládní záležitosti Microsoftu pro
střední a východní Evropu. Tyto aktivity
jsou zaměřené na základní hodnoty a dobročinné aktivity v oblasti umělé inteligence,
soukromých a bezpečnostních otázek až
po vzdělávání. Ve spolupráci s bruselským
Microsoftem se věnuje strategickému plánování za účelem pozitivního ovlivnění
výsledků diskuze a veřejné politiky v oblasti
důležitých témat pro odvětví ICT. Během své
diplomatické kariéry se Zsuzsanna Mátrai
zaměřovala především na evropský integrační proces v Maďarsku a externí komunikaci. Její poslední diplomatická funkce byla
na maďarské ambasádě v Paříži, kde byla
zodpovědná za analýzy a řešení širokého
spektra otázek v oblasti veřejné politiky
v evropském regionu. Spolu s tím byla zodpovědná za spolupráci s vedoucími představiteli z veřejného a soukromého sektoru,
mezivládními organizacemi, akademiky
a občanskou společností. Je držitelkou
diplomů z ekonomie a evropského práva.

Aleš Michl je absolventem Fakulty financí
a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze
(VŠE). Inženýrské studium na VŠE ukončil
v roce 2002. Po absolvování VŠE se v roce
2005 zúčastnil vzdělávacího programu na
letní univerzitě London School of Economics
and Political Science a v roce 2009 absolvoval
kurz řízení investičního portfolia na Wharton
ve Filadelfii. Svou profesní kariéru začal již
během studií jako ekonomický novinář a později jako ekonomický poradce místopředsedy
vlády pro ekonomiku Martina Jahna. Od roku
2006 do 2015 byl ekonomem a investičním
stratégem Raiffeisenbank, v letech 2014–
2018 byl externím ekonomickým poradcem
ministra financí a později předsedy vlády
České republiky Andreje Babiše se specializací na makroekonomickou analýzu a stabilizaci státního dluhu. V roce 2016 založil Michl
Fund Management s.r.o., která se následně
stala spoluzakladatelem společnosti Robot
Asset Management SICAV a.s. vykonávající
činnost investičního fondu kvalifikovaných
investorů s podfondem Quant. Ke dni vzniku
funkce v bankovní radě ČNB tyto své aktivity
ukončil. Nebyl a není členem žádné politické
strany. Členem bankovní rady České národní
banky je od 1. prosince 2018.
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Účastníci konference

Jaromír Novák

Petr Očko

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

Předseda rady, Český telekomunikační
úřad

Náměstek pro nové technologie,
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Jaromír Novák vystudoval Právnickou
fakultu Masarykovy univerzity v Brně
a Fakultu informačního managementu na
Univerzitě Hradec Králové. V roce 2005
nastoupil na Ministerstvo informatiky do
odboru elektronických komunikací a po
zrušení tohoto ministerstva přešel na
Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde
působil v pozici ředitele odboru elektronických komunikací a poté jako ředitel sekce
digitální ekonomiky. Aktivně se podílel
mj. na vyjednávání tzv. telekomunikačního balíčku v době českého předsednictví v Radě EU (2009), byl členem týmu pro
implementaci nových regulačních pravidel
do českého právního prostředí. Předsedou
Rady Českého telekomunikačního úřadu
byl vládou jmenován 15. května 2013,
následně byl usnesením vlády z května
2017 jmenován předsedou Rady ČTÚ do
roku 2020.

Petr Očko vystudoval informační management a evropskou integraci na Vysoké škole
ekonomické v Praze a dále absolvoval Ph.D.
studium v oblasti informační ekonomiky
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze. V roce 2009 se vrátil do státní správy
na pozici vrchního ředitele pro oblast rozpočtu a fondů EU na Ministerstvu dopravy
a od srpna 2010 pak působil jako sekční ředitel pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje
na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde
měl na starosti zejména řízení klíčových programů na podporu průmyslového výzkumu
a vývoje, inovací a podnikání. V letech 20122013 měl jako pověřený generální ředitel na
starosti také stabilizaci a rozvoj agentury pro
podporu podnikání a investic CzechInvest.
V březnu 2016 byl vládou jmenován předsedou Technologické agentury ČR a v jejím
čele úspěšně napomáhal rozvinout podporu
aplikovaného výzkumu v oblastech klíčových
pro Českou republiku, včetně oblasti tzv.
Průmyslu 4.0 a dalších významných trendů.
Od července 2018 je náměstkem ministryně
průmyslu a obchodu zodpovědným za zcela
novou sekci digitalizace a inovací a věří, že
Česká republika může v blízké době patřit
v mnoha oblastech mezi inovační lídry.
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Michal Pěchouček

Taavi Rõivas

ČESKÁ REPUBLIKA

ESTONSKO

Profesor, vedoucí Katedry počítačů FEL
ČVUT, podnikatel a investor

Poslanec, bývalý místopředseda, bývalý
předseda vlády, Estonský parlament

Michal Pěchouček je profesor a vědec
v oblasti umělé inteligence se zájmem
o aplikace a přenos technologií. Studoval
a působil na zahraničních univerzitách.
Vedl vědecké projekty ﬁnancované americkými obrannými agenturami FAA a NASA.
Spoluzakladatel a investor několika úspěšných startupů z oblasti umělé inteligence.
V minulosti působil jako ředitel R&D centra
pro umělou inteligenci a počítačovou bezpečnost ﬁrmy CISCO v Praze a také jako
stratég pro nové technologie. Spoluzaložil
a zakreditoval netradiční, vědecko-technologicky orientovaný studijní program
Otevřená informatika na FEL ČVUT. V roce
2015 byl zařazen na seznam výjimečných
inovátorů New Europe 100.

Taavi Rõivas studoval na Tallinna Reaalkool
(Střední škola přírodních věd v Tallinnu)
a Univerzitě v Tartu, na Fakultě ekonomiky
a podnikového hospodářství, kde získal titul
v mezinárodním obchodě a marketingu.
Taavi Rõivas byl premiérem Estonské
republiky od roku 2014 do roku 2016
a ministrem sociálních věcí Estonska od
2012 do 2014. Předsedal Výboru pro záležitosti EU a byl členem 11. a 12. Riigikogu,
členem Výboru pro sociální záležitosti
a Výboru financí Estonského parlamentu.
Od 2014 do 2017 byl Taavi Rõivas lídrem
Reform Party. Taavi Rõivas pracoval rovněž jako manažer zákazníckých účtů korporací ve společnosti zabývající se informačními technologiemi. Dále působil jako
poradce Märta Raska – ministra spravedlnosti, Paula-Eerika Rummoa – ministra pro
populaci nebo poradce premiéra Andruse
Ansipa. Neméně významná byla i pozice
starosty městské části v Tallinnu.
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Účastníci konference

Maria Staszkiewicz

Tomáš Svoboda

POLSKO

ČESKÁ REPUBLIKA

Předsedkyně představenstva,
Česká fintech asociace

Vedoucí Katedry kybernetiky na Fakultě
elektrotechnické, ČVUT v Praze

Maria Staszkiewicz vystudovala lingvistiku, mezinárodní vztahy a evropská studia v Polsku a Německu. Poté pracovala
na Generálním Sekretariátu Rady EU
v Bruselu. Od roku 2010 žije v Praze, kde
působila jako ředitelka Asociace pro mezinárodní otázky a následně jako zástupkyně
ředitele Aspen Institute Central Europe.
V současné době vede Českou fintech
asociaci, kde zastupuje zájmy firem, které
pomocí moderních technologií přináší
inovace do světa financí. Zajímá se o digitální ekonomiku a společenské dopady
digitalizace.

Tomáš Svoboda je vysokoškolský pedagog a vědec v oblasti umělé inteligence se
zájmem o aplikace v autonomních robotech a vozidlech. V minulost působil tři roky
na ETH Zurich, nyní je vedoucím Katedry
kybernetiky na Fakultě elektrotechnické,
ČVUT v Praze. Na FEL ČVUT spoluzaložil
netradiční, vědecko-technologicky orientovaný studijní program Otevřená informatika. Pracoval v týmech evropských
projektů Nifti a TRADR v oblasti záchranné
robotiky, nyní vede ČVUT tým v evropském
projektu Enable-S3, který řeší otázky automatizace validace a verifikace autonomních
systémů. Ve výzkumu se zabývá především
strojovým učením pro analýzu obrazových
a hloubkových dat, kde mimo jiné spolupracuje s pražským R&D centrem společnosti Valeo.
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Roberto Viola

Ondřej Vlček

ITÁLIE

ČESKÁ REPUBLIKA

Generální ředitel pro komunikační sítě,
obsah a technologie, DG CONNECT,
Evropská komise

Výkonný viceprezident, provozní
a technický ředitel, Avast Software

Roberto Viola je držitelem MBA a doktorátu
v oblasti Elektronického inženýrství a v současnosti zastává pozici generálního ředitele
v Evropské komisi pro komunikační sítě,
obsah a technologie. V letech 2012-2015
pracoval jako zástupce generálního ředitele DG Connect. V roce 2010 byl předsedou Skupiny pro politiku rádiového spektra
a následně i v letech 2012-2013. Roberto
Viola má díky předsednictví ve Skupině
evropských regulátorů (ERG) a členství
v předsednictvu Sdružení evropských regulačních orgánů zkušenosti v oblasti elektronických komunikací (BEREC). Od roku 1999
do roku 2004 byl ředitelem oddělení regulace a technickým ředitelem. V letech 20052012 následně zastával funkci generálního
tajemníka řízení AGCOM. V letech 19851999 pracoval na několika pozicích,
včetně vedoucího Telecommunication and
Broadcasting Satellite Services v Evropské
vesmírné agentuře.

Ondřej Vlček vystudoval matematické
modelování na Jaderné fakultě ČVUT, programovat se naučil už jako dítě doma z knížek. Se zakladateli Avastu začal spolupracovat jako brigádník v roce 1995. V roce
2003 se stal vedoucím vývojářů v Avastu,
byl součástí týmu, který vyvinul první antivirový program pro Windows. Postupně se
vypracoval na prezidenta spotřebitelského
segmentu, je také minoritním akcionářem
společnosti. Patří k nejvýraznějším postavám tuzemské internetové a IT komunity. Je ženatý, má tři děti, jezdí Teslou
Model S a sbírá italská vína.
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Účastníci konference

Bohdan Wojnar

Pēteris Zilgalvis

ČESKÁ REPUBLIKA

LOTYŠSKO

Člen představenstva ŠKODA AUTO
za oblast lidských zdrojů

Vedoucí oddělení pro digitální inovace
a blockchain, Ředitelství digitálního
jednotného trhu, GŘ CONNECT,
Evropská komise

Bohdan Wojnar vystudoval Vysokou školu
chemicko-technologickou v Praze (obor
Ekonomika a řízení) a rovněž v Praze absolvoval v roce 1993 mezinárodní studium na
European Business School. Po studiu na
vysoké škole nastoupil v roce 1983 do společnosti Kaučuk v Kralupech nad Vltavou.
V roce 1985 přišel do ŠKODA AUTO, kde
zastával různé pozice v ekonomické oblasti.
V roce 1996 převzal ve ŠKODA AUTO vedení
Controllingu. Bohdan Wojnar byl od roku
2006 členem představenstva za oblast
financí ve společnosti Volkswagen Slovakia,
a.s., od roku 2008 byl také členem představenstva za oblast řízení lidských zdrojů
a v letech 2009-2010 byl ve Volkswagen
Slovakia, a.s. členem představenstva za
oblast řízení lidských zdrojů. Od 1. ledna
2011 je členem představenstva ŠKODA
AUTO, a.s. zodpovědným za oblast řízení
lidských zdrojů. V letech 2011-2016 byl viceprezidentem, od roku 2016 je prezidentem
Sdružení automobilového průmyslu ČR
a od roku 2013 zastává pozici člena představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Pēteris Zilgalvis je vedoucím oddělení
pro digitální inovace a blockchain na
Ředitelství jednotného digitálního trhu a je
rovněž spolupředsedou pracovní skupiny
Evropské komise FinTech. V roce 2017 byl
nominován na seznam CoinDesk – nejvlivnějších lidí v Blockchainu. V letech 1997 až
2005 byl zástupcem vedoucího odboru bioetiky Rady Evropy na Generálním ředitelství
pro právní záležitosti. Od roku 1991 je členem California State Bar. Pēteris Zilgalvis
má doktorát z Univerzity Jižní Kalifornie.
Je autorem publikace „Potřeba pro princip
inovativnosti v hodnocení dopadů regulace: Případ financí a inovace v Evropě“
v politice a Internetu.
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Milan Zubíček
ČESKÁ REPUBLIKA
Ředitel pro vztahy s veřejností a vládou
ve společnosti Google

Milan Zubíček pracuje jako manažer Googlu
pro vztahy s veřejnou správou v Bruselu,
kde se věnuje především regulaci online
platforem a problematice dezinformací.
Před svým příchodem do Bruselu v září
2018 působil dva roky ve středoevropském
týmu Googlu, kde měl na starosti legislativu
ochrany osobních údajů a vztahy s veřejnou
správou v Česku a na Slovensku. Dříve pracoval jako programový manažer v Aspen
Institute Central Europe a jako konzultant
v mezinárodní agentuře Grayling.
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Poznámky
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Kontakt
Kontaktní osoba:

Šárka Prát
Výkonná ředitelka
Institut pro politiku a společnost

prat@politikaspolecnost.cz

+420 602 502 685

Místo konání
Černínský palác
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1

www.digitalni-cesko.eu
www.politikaspolecnost.cz

politikaspolecnost
institutps
Institut pro politiku a společnost
politika_spolecnost

TWEETUJTE

s #DigiCesko a #IPPS
@institutps, @EurLiberalForum

www.digitalni-cesko.eu
www.politikaspolecnost.cz
www.facebook.com/politikaspolecnost

