
1 
 

Parlament České republiky 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

2020 
8. volební období 

311. 

USNESENÍ 
výboru pro evropské záležitosti 

ze 49. schůze 

ze dne 13. května 2020 
 
 
 

 

ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů – Evropská strategie pro data /kód Rady 6250/20, 

KOM(2020) 66 v konečném znění/ 

 

 

Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí 

informace státní tajemnice pro evropské záležitosti Úřadu vlády Mgr. Mileny Hrdinkové, po 

vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Františka Kopřivy a po rozpravě 

 s c h v a l u j e  stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení. 

  

 Jiří Valenta v. r.    František Kopřiva v. r. 

 ověřovatel  zpravodaj 

  Ondřej Benešík v. r. 

  předseda 



1 
 

 Příloha k usnesení č. 311 

 

 

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropská 

strategie pro data 

 
KOM(2020) 66 v konečném znění, kód Rady 6250/20 

 

 

 

 

 

 Právní základ: 

Dokument informační povahy. 

 

 Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ: 

28. 2. 2020 

 

 Datum projednání ve VEZ: 

29. 4. 2020 (1. kolo) 

 

 Procedura: 

Není projednáváno legislativním postupem, jedná se o dokument nelegislativní povahy, který 

nepodléhá schválení v Radě a Evropském parlamentu. Procedura je ukončena jeho přijetím a 

předložením těmto institucím.  

 

 Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS): 

Datované dnem 13. března 2020, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 6. dubna 

2020 prostřednictvím systému ISAP. 

 

 Hodnocení z hlediska principu subsidiarity: 

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity se neuplatní, jedná se o dokument informační 

povahy. 

 

 Odůvodnění a předmět: 

Strategie představuje programový dokument nelegislativního typu, který popisuje legislativní 

a politické cíle nové Evropské komise v oblasti nakládání s daty. V souladu s povahou 

dokumentu je jeho obsahem řada cílů, ty jsou však z logiky věci v této fázi nastíněny spíše 

abstraktně. Řada termínů pro představení legislativních nebo politických iniciativ je také 

poměrně optimistická. Z programového hlediska hodlá nová Komise navázat na dosavadní 

„hodnotový“ přístup, založený na poměrně přísné ochraně osobních údajů. Komise je toho 

názoru, že tento přístup je natolik životaschopný, že může přinášet hmatatelné ekonomické 

přínosy. 

 

 Obsah a dopad: 

1. Úvodní části materiálu 

Strategie je motivována několika obavami. V první řadě se Evropská komise domnívá, že 

objem zpracovávaných dat v podnicích i domácnostech mezi roky 2018 a 2025 vzroste 

5násobně. S tím poroste i hospodářský význam sektoru zpracování dat, kdy hrozí, že by tento 
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sektor mohly ovládnout státy mimo EU. V krajním případě zaspání trendu by pak pro 

hospodářství členských států nemusel mít tento technologický pokrok žádný ekonomický 

přínos. Vedle hospodářských otázek vzrostou určitá přímá rizika, zejména dosažení uspokojivé 

ochrany osobních údajů při takovém množství zpracovávaných dat bude velmi náročné.  

Komise nicméně považuje vysokou ochranu osobních údajů v EU za výhodu a upozorňuje 

na legislativní úspěch v podobě vydání obecného nařízení o ochraně osobních údajů v roce 

2016 (tzv. GDPR, č. 2016/679). Podle Komise by dokonce mohla být tato ochrana základním 

kamenem evropského přístupu k datové ekonomice oproti méně přísným standardům v USA a 

Číně (byť v následujících letech mohou být méně přísné standardy vydány i ve Spojeném 

království, pozn. PI). Kromě GDPR pak EK považuje za úspěch i nařízení o volném toku 

neosobních údajů (tzv. FFD, č. 2018/1807) a směrnici o veřejně přístupných údajích (č. 

2019/1024).  

Na těchto legislativních základech chce EK dále budovat a rozvíjet evropský přístup, který by 

vedl k vytvoření evropského datového prostoru založeného na „evropských hodnotách“ 

(jimiž – jak vyplývá z kontextu – je míněna vysoká úroveň ochrany osobních údajů). Evropský 

datový prostor by měl být dále založen na účinném prosazování práva EU (zejména v oblasti 

ochrany osobních údajů) společně s dobrou dostupností investic do digitálních technologií a 

rozvojem kompetencí pro nakládání s daty.  

Pro podniky by pak společný datový prostor měl znamenat, že: 

- data mohou proudit v rámci EU a napříč odvětvími, 

- evropská pravidla jsou plně dodržována, zejm. ta týkající se ochrany osobních údajů, 

ochrany spotřebitele a hospodářské soutěže, 

- budou existovat jasná a vynutitelná pravidla ohledně správy dat. 

Komise si uvědomuje, že vytvoření skutečně efektivního datového prostoru může uspět jen za 

současného investování do digitální infrastruktury v EU, zejména vytváření evropských 

uložišť dat. Jen tak lze zvýšit „technologickou suverenitu Evropy.“  

2. Problémy komplikující dosažení evropského datového prostoru 

Strategie po nastínění těchto cílů vypočítává základní problémy, které dosažení těchto cílů 

podle názoru Komise brání. Komise považuje za riziko fragmentaci regulace mezi jednotlivé 

členské státy (zmiňuje francouzský zákon č. 2016/1321, upravující přístup veřejného sektoru 

k některým datům a podobné finské zákony). K překonání fragmentace bude podle EK třeba 

dosáhnout pokroku v těchto oblastech: 

- Dostupnost dat – v současnosti není k dispozici dostatek anonymizovaných dat pro 

volné opakované použití, aby mohla tato data účinně sloužit jako veřejné statky1 pro 

boj s povodněmi či požáry nebo epidemiemi. Zacházení s daty jako s veřejnými statky 

má podle Komise několik rozměrů. V první řadě podniky používají data vytvořená 

veřejným sektorem, přičemž právě z důvodu opakovaného použití musí být taková 

data již nyní poskytována v otevřeném formátu (podle směrnice č. 2019/1024). Na 

druhou stranu často dochází k nesourodé praxi napříč členskými státy. Pro anonymizaci 

a další zpracování citlivých údajů (typicky o zdravotním stavu) nejsou k dispozici 

dostatečné kapacity ani mechanismy, což brzdí lékařský výzkum. Další variantou 

                                                           
1 Česká verze sdělení používá termín „veřejná blaho“, např. doslova v sousloví „data pro veřejné blaho.“ Jde 

zřejmě o nepodařený překlad anglického public good, což je ekonomický termín se zvláštním výrazem a jeho 

českou verzí je „veřejný statek“ (statek, z jehož spotřeby je nesnadné vyloučit jednotlivé spotřebitele a zároveň 

jsou náklady na „přidělení“ statku dalšímu spotřebiteli nízké – typicky jde o komodity jako veřejné komunikace, 

pouliční osvětlení nebo služby hasičů nebo (poznámka PI).  
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sdílení dat je použití dat vytvořených jedním podnikem ze strany druhého podniku 

(business to business, B2B). Komise v tomto případě hovoří o nedostatku důvěry mezi 

hospodářskými subjekty. Veřejné subjekty mohou také za určitých podmínek používat 

data vytvořená soukromými subjekty. V tomto ohledu má Komise z kontextu na mysli 

výše popsané použití dat proti požárům a jiným katastrofám, vedle toho pak ke 

statistickým účelům, přičemž obecně má podle Komise takových dat veřejný sektor 

nedostatek. Každopádně v této oblasti Komise necílí na vynucování právních 

povinností. Poslední variantou je použití sdílení dat mezi dvěma veřejnými orgány. 

Zde je hlavní potenciál ve snížení administrativní zátěže díky takovému sdílení.  

- Nerovnováha v tržní síle – zpracování dat přináší lepší výsledky, pokud roste datový 

objem. To vytváří výhodu pro velké podniky a poskytuje jim pobídku, aby se stále 

zvětšovaly. Takový vývoj má přitom podle Komise nezdravý dopad v podobě omezené 

konkurence několika velkých společností.  

- Interoperabilita a kvalita dat – vytváření velkých datových souborů zejména pro 

aplikace v oblasti umělé inteligence naráží na problém nekonzistentních standardů 

používaných v rámci EU. Tomu chce Komise čelit pomocí průběžného plánu pro 

normalizaci a posílením Evropského rámce interoperability.  

- Správa dat – Komise obecně podporuje lepší správu dat a harmonizaci pravidel pro 

tuto správu napříč EU.  

- Datové infrastruktury a technologie – EU by podle Komise měla snížit závislost na 

úložištích umístěných mimo Unii. U tohoto problému ale přetrvává celá řada dílčích 

obtíží. Na straně nabídky jde o: 

o poskytovatelé cloudových služeb se sídlem v EU mají malý tržní podíl, a 

Unie je tak silně závislá na vnějších poskytovatelích. Do budoucna Unii hrozí 

ztráta značných investičních příležitostí. 

o na poskytovatele služeb působící v EU může vedle zdejší úpravy dopadat i cizí 

právo s nízkým standardem ochrany osobních údajů. Komise v tomto kontextu 

odkazuje na obavy z čínských předpisů ohledně kybernetické bezpečnosti a 

z aktivit vnitrostátních zpravodajských služeb.  

o právo některých cizích států může naopak vystavovat evropské podniky hrozbě 

postihu za porušení evropských předpisů, pokud budou působit zároveň v EU 

a v takové třetí zemi. Komise konkrétně zmiňuje americký zákon CLOUD 

týkající se trestního stíhání, který však koliduje s evropskou ochranou osobních 

údajů. Komise nicméně podniká kroky ke zmírnění takových rizik a konkrétně 

s USA dojednává smlouvu, jež by měla tyto pochybnosti odstranit. 

o nejistota, do jaké míry cloudové služby dodržují evropská pravidla ochrany 

osobních údajů.  

o zneužívající ujednání vůči malým a středním podnikům ve smlouvách 

s cloudovými službami, kdy navíc poskytované služby někdy neodpovídají 

dojednaným podmínkám. 

- Další systémové nedostatky pak existují na straně poptávky po datové 

infrastruktuře: 

o nízká míra využití cloud computingu v EU (25 % všech podniků, 20 % malých 

a středních podniků); 
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o obzvláště nízká míra využití cloud computingu ve veřejném sektoru; 

o malá viditelnost na trhu evropských poskytovatelů cloudových služeb 

v důsledku jejich menší velikosti; 

o problémy s přenositelností dat mezi různými cloudovými službami. 

- Posílení jednotlivců v oblasti uplatňování jejich práv – podle Komise jednotlivci 

oceňují vysokou úroveň ochrany osobních údajů podle GDPR. Nicméně není zatím plně 

využíván potenciál práva na přenositelnost osobních údajů podle čl. 20 GDPR. 

Spotřebitelům tak může hrozit určité „uzamčení“ (lock-in) u jednoho dodavatele. 

Řešením by mohly být komplexní aplikace, přes které by uživatel mohl ovládat použití 

svých osobních údajů. 

- Dovednosti a datová gramotnost – stále existují části populace používající IT služby 

jen omezeně (typicky senioři), na straně poskytovatelů pak má řada podniků v oblasti 

analýzy dat obtíže s hledáním zaměstnanců.  

- Kybernetická bezpečnost – EU už učinila řadu kroků ke zlepšení v této oblasti, např. 

zřízení agentury ENISA. Nové problémy ale může paradoxně přinést uložení větší části 

dat u koncových uživatelů, protože jejich zařízení jsou snadněji napadnutelná.  

3. Obsah samotné strategie 

Evropská komise hodlá legislativní opatření stavět na dosavadních výsledcích a konkrétní 

úprava se má řídit těmito čtyřmi pilíři:  

A. Meziodvětvový správní rámec pro přístup k datům a jejich využívání:  Komise se 

chce především vyhnout rigidnímu vydávání detailních nařízení jako prvnímu kroku 

v rámci určité politiky, a chce se místo toho zaměřit na pružnější legislativní postupy 

s větším obsahem konzultací. První prioritou tak má být příprava podpůrného 

legislativního rámce pro správu společných evropských datových prostorů do 4. 

čtvrtletí 2020. Legislativní rámec by měl posílit správní mechanismy a vést k vytváření 

lepších technických norem. Dále by měl vyjasnit, jak a kdo může používat pro účely 

vědeckého bádání databáze s citlivými osobními údaji. Vedle toho by pak měl ujasnit 

podmínky používání dat, které dají jednotlivci dobrovolně k dispozici jako veřejný 

statek. Druhou prioritou má být příprava prováděcího aktu o datových souborech 

s vysokou kvalitou, který by měl být připraven v 1. čtvrtletí 2021. Měl by vycházet ze 

směrnice o otevřených datech a zajistit bezplatné poskytování takových dat ze strany 

veřejného sektoru v otevřeném strojově čitelném formátu. Komise deklaruje snahu 

pomoci členským státům v dodržení implementační lhůty pro tuto směrnici, která je 

stanovena do 17. července 2021. Třetí prioritou Komise je prozkoumat legislativní 

potřebu pro podporu horizontálního sdílení dat napříč odvětvími. Komise v této 

souvislosti hovoří o „zákoně o údajích2“, který by mohl být vydán v roce 2021. Ten by 

měl podpořit sdílení dat mezi podniky navzájem (odtud „horizontální“ sdílení), a pro 

podporu tohoto sdílení zejména vyjasnit otázku právní odpovědnosti za obsah dat. 

Horizontální sdílení by mělo být podle Komise zásadně dobrovolné s velmi omezenými 

výjimkami. Obecně kromě toho zváží problémy týkající se soudní příslušnosti, aby se 

nebylo možné vyhnout dodržování evropských datových předpisů určením soudu mimo 

EU.  

B. Umožňující faktory: investice do dat a posílení evropských kapacit a infrastruktur 

                                                           
2 Toto je doslovný výraz české verze, anglická verze pak používá sousloví „Data Act 2021“, což doslovně 

znamená také zákon. Z kontextu má jít patrně o nařízení (poznámka PI).  
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pro hostování, zpracování a využívání dat, interoperabilita. Komise tvrdí, že se její 

strategie pro data opírá o úspěšně fungující ekosystém soukromých aktérů. Dosažení 

rychlého pokroku je nicméně podle Komise podmíněno značnými investicemi 

soukromého a veřejného sektoru. V období 2021 – 2027 tak Komise hodná investovat 

do projektů s vysokým dopadem v oblasti datové infrastruktury cloudových 

služeb. Podle jejích předpokladu  by mělo celkové financování dosahovat výše mezi 4 

a 6 miliardami euro, přičemž z rozpočtu EU by mohly pocházet 2 miliardy euro 

(z kontextu plyne, že zbytek mají být příspěvky členských států a jednotlivých investorů, 

poznámka PI). Konkrétně chce Komise podporovat rozšíření „interoperabilních 

datových prostorů“, které by měly být tvořeny sektorovými standardy v jednotlivých 

odvětvích napříč EU, přičemž tyto nové jednotné standardy by byly doplněny o řadu 

investic do technologické infrastruktury, odpovídající těmto standardům. V některých 

případech počítá Komise se zapojením už existujících národních programů do těchto 

datových prostorů, např. francouzského Cloud de Confiance, německého Gaia-X, nebo 

polského programu sdílené státní IT infrastruktury. Toto propojení na národní programy 

včetně lokálních cloudových federací a datových iniciativ má podle Komise zabránit 

roztříštění IT agendy v rámci EU. Právě pro omezení této fragmentace chce Komise 

zajistit sjednání memoranda o spolupráci s členskými státy do 3. čtvrtletí 2020. Na 

druhou stranu Komise uznává, že současný stav regulace cloudových služeb v EU je 

nepřehledný. Proto hodlá do 2. čtvrtletí 2022 shrnout tato pravidla do souboru pravidel 

pro cloudové služby, který bude v první řadě obsahovat přehled stávajících norem a 

kodexů. V souladu s tímto souborem pravidel Komise zajistí vypracování společných 

evropských norem a požadavků pro veřejné zadávání služeb v oblasti zpracování 

dat. Aby byl potenciál výše popsaných iniciativ plně využit, klade si Komise za cíl 

zajistit vytvoření tržiště s cloudovými službami pro uživatele z EU do 4. čtvrtletí 

2022. Komise pro úplnost uvádí, že nadále počítá s podporou nových datových 

technologií z programu Horizont Evropa.  

C. Kompetence: posílení postavení jednotlivců, investování do dovedností a malých a 

středních podniků. Komise má za to, že by mělo být posíleno právo jednotlivce 

rozhodovat o nakládání se svýmiosobnímu údaji. Konkrétně hovoří o rozšíření práva na 

přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR. Vedle toho Komise uvažuje o rozšíření 

povinnosti poskytovat strojově čitelná data např. na inteligentní domácí spotřebiče nebo 

nositelné elektroniky. Komise chce také pomocí prostředků z programu Digitální 

Evropa přispět na vzdělání digitálních odborníků v oblastech EU, kde je jich nedostatek. 

Celkově chce Komise ve spolupráci s členskými státy snížit současný nedostatek 1 

milionu digitálních odborníků na polovinu, a to také díky zvýšení počtu žen se zájmem 

o IT. Komise si také klade za cíl ve spolupráci s členskými státy zvýšit podíl 

obyvatelstva EU se základními digitálními dovednostmi ze současných 57 % na 65 % 

do roku 2025. Za tímto účelem chce Komise aktualizovat akční plán digitálního 

vzdělávání. Mimo to chce Komise zvlášť podporovat digitalizaci malých a středních 

podniků z programů Horizont Evropa a Digitální Evropa.  

D. Společné evropské datové prostory ve strategických odvětvích a oblastech 

veřejného zájmu. Zvláštní strategie pro tato odvětví by měly podle představ Komise 

tvořit doplněk k výše popsaným krokům v částech A, B a C a měly by se týkat jen 

strategických hospodářských odvětví a oblastí veřejného zájmu. Zatímco kroky popsané 

v částech A, B a C se týkají horizontální spolupráce jednotlivých tržních subjektů, tato 

zvláštní skupina představuje prostor pro větší spolupráci s veřejnou sférou. Horizontální 

rámec vzájemné spolupráce by tedy měl být v těchto odvětvích doplněn odvětvovými 
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právními předpisy pro přístup k datům a pro zajištění interoperability. Komise se 

domnívá, že takový postup je na místě v devíti vymezených společných datových 

prostorech: 

1. prostor pro zpracovatelský průmysl – v této oblasti chce Komise vyřešit 

otázky spojené s uživatelskými právy ke společně vytvořeným průmyslovým 

datům, vedle toho pak chce vést dialog ohledně podmínek, za jakých by výrobní 

podniky byly ochotni sdílet svá data; 

2. datový prostor v rámci Zelené dohody – v souvislosti s cílem klimatické 

neutrality hodlá Komise zlepšit přístup k informacím o životním prostředí, 

včetně revize směrnice o přístupu k těmto informacím. Dále chce podpořit 

opakovaně využitelné datové služby pro zpracování velkých objemů dat, 

relevantních pro zajištění souladu s právními předpisy v oblasti životního 

prostředí. Komise hodlá také podpořit datové služby pro zvýšení efektivity 

recyklací, včetně tzv. produktových pasů. Také chce zahájit pilotní projekt 

využití již existujících „velkých dat“ pro redukci znečištění, např. v oblasti 

ovzduší;  

3. prostor pro mobilitu – Komise plánuje do 4. čtvrtletí 2020 zformulovat 

inteligentní a udržitelnou dopravní strategii. Má se zaměřit na sdílení dat mezi 

automobily a na použití datových technologií pro zvládnutí očekávaných 

nárůstů dopravy. Proto chce Komise přezkoumat právní předpisy EU ohledně 

schvalování motorových vozidel, směrnici o říčních informačních službách 

(č. 2005/44), směrnici o inteligentních dopravních systémech (č. 2010/40, kde 

Komise cílí na silnější koordinační mechanismus pro sdružování vnitrostátních 

přístupových bodů) a další právní předpisy. Dále chce přepracovat návrh 

nařízení o jednotném evropském nebi (COM(2013) 410) a přezkoumat rámec 

pro sdílení dat v železniční dopravě. Digitalizaci bude Komise podporovat i 

v námořní a nákladní dopravě; 

4. prostor pro data z oblasti veřejného zdraví – zde chce Komise především 

zlepšit přístup k údajům o zdravotním stavu pro jednotlivce a umožnit jim lepší 

kontrolu těchto dat, včetně práva na jejich přenositelnost. Komise chce zajistit, 

aby měl každý přístup ke svému elektronickému zdravotnímu záznamu, a to i 

přeshraničně. Za tímto účelem chce vytvořit kodex chování pro zpracování 

osobních údajů ve zdravotnictví. Zároveň do roku 2022 podpoří přeshraniční 

přístup k elektronické zdravotní dokumentaci a podpoří projekty využití 

anonymizovaných „velkých dat“ pro lékařský výzkum, zejména u rakoviny, 

vzácných a komplexních onemocnění;  

5. prostor pro finanční data – Komise hodlá dále zjednodušit přístup k veřejně 

zpřístupňovaným finančním výkazům, popř. dalším informacím dožádaným 

dohledovými orgány (z kontextu vyplývá, že jde především o dohled nad 

finančními trhy atp., nikoliv daňová řízení, pozn. PI). Komise dále zváží revizi 

směrnice o platebních službách (č. 2015/2366); 

6. prostor pro energetiku – v této oblasti chce Komise dále prohlubovat stávající 

transparentní přístup k údajům o měřících systémech a dále zvážit opatření ke 

zvýšení interoperability u inteligentních budov, vedoucí ke zvýšení energetické 

účinnosti a optimalizaci místní spotřeby; 

7. prostor pro zemědělství – Komise zamýšlí provést revizi kodexu chování pro 
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sdílení zemědělských dat na základě smluvního ujednání, vydaného v roce 2018, 

a v součinnosti s členskými státy hodlá zhodnotit využití stávajících prostorů 

pro zemědělská data; 

8. prostor pro veřejnou správu – Komise hodlá zlepšit transparentnost údajů 

o veřejných zakázkách, a za tím účelem vypracuje datovou iniciativu zahrnující 

jak orgány EU, tak vnitrostátní úroveň, a to do 4. čtvrtletí 2020. Tuto iniciativu 

Komise následně doplní rámcem pro správu dat o zadávání veřejných zakázek 

(2. čtvrtletí 2021). Ke společným standardům typu ELI a ECLI identifikátorů 

pak v úzké spolupráci s členskými státy vydá pokyny (1. čtvrtletí 2021). Komise 

také sděluje, že bude spolupracovat s členskými státy, aby zdroje dat týkající se 

provádění rozpočtu EU byly dohledatelné, dostupné, interoperabilní a 

opakovaně použitelné;  

9. prostor pro dovednosti – Komise chce v této oblasti podpořit členské státy při 

vývoji digitálního potvrzování kvalifikací a v úzké spolupráci s členskými státy 

se hodlá podílet na úpravě rámce potvrzování kvalifikací v Europassu. Nad 

rámec prostoru pro dovednosti chce Komise podpořit zavedení „evropského 

cloudu pro otevřenou vědu“ do roku 2025, který by zlepšil přístup k datům 

z výzkumů, zejména z těch financovaných pomocí evropských programů.  

4. Mezinárodní spolupráce v oblasti dat 

V závěru materiálu se Komise věnuje mezinárodní spolupráci, kdy je přesvědčena, že se 

spolupráce může rozvíjet, aniž by EU slevila ze svých pravidel. Komise chce naopak chránit 

evropské podniky před nedůvodnou diskriminací ve třetích zemích a za tímto účelem hodlá vést 

jednak bilaterální jednání, jednak vyjednávat v rámci WTO. Aby byla Komise schopna 

efektivně analyzovat strategický zájem EU pro potřeby těchto jednání, klade si za cíl vytvořit 

evropský analytický rámec pro měření toků dat, a to do 4. čtvrtletí 2021.  

 

 Stanovisko vlády ČR: 

Vláda v obecné rovině vítá snahu Evropské komise podporovat rozvoj datové ekonomiky v EU, 

protože požaduje přechod na digitalizaci za klíč pro další rozvoj hospodářství. Vláda nicméně 

upozorňuje na potřebu nové regulatorní kroky vždy podpírat kvalitními analýzami dopadů, aby 

nedocházelo k nadměrné byrokratické zátěži.  

 

 Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU: 

Jde o nelegislativní dokument, Evropský parlament ani Rada EU jej neschvalují. V Evropském 

parlamentu bylo sdělení přikázáno výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) jako 

výboru gesčnímu, své stanovisko vydá výbor pro zahraniční vztahy (AFET), mezinárodní 

obchod (INTA), ekonomické a monetární záležitosti (ECON), zaměstnanost a sociální vztahy 

(EMPL), životní prostředí, veřejné zdraví a potravinovou bezpečnost (ENVI), vnitřní trh a 

ochranu spotřebitele (IMCO), dopravu a turistiku (TRAN), zemědělství a regionální rozvoj 

(AGRI), kulturu a vzdělání (CULT), právní záležitosti (JURI) a výbor pro občanské záležitosti, 

spravedlnost a vnitřní záležitosti (LIBE).  
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 Závěr:  

 

Výbor pro evropské záležitosti 

1. b e r e  n a  v ě d o m í    sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropská strategie pro data, kód 

Rady 6250/20, KOM(2020) 66 v konečném znění;  

2. s o u h l a s í    s rámcovou pozicí vlády;  

3. z d ů r a z ň u j e    nutnost zvyšovat množství a kvalitu otevřených dat poskytovaných 

veřejnou správou napříč Evropou; 

4. z d ů r a z ň u j e    nutnost interoperability dat napříč Evropou; 

5. p o v ě ř u j e    předsedu výboru pro evropské záležitosti, aby v rámci politického dialogu 

postoupil toto usnesení předsedovi Evropského parlamentu, předsedovi Rady a předsedkyni 

Evropské komise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jiří Valenta v. r.  František Kopřiva v. r. 

 ověřovatel  zpravodaj 

  Ondřej Benešík v. r. 

  předseda 

 


