
V pondělí 21. června Komise zveřejnila studii k 
inovacím, která poskytuje srovnávací analýzu 
výsledků v oblasti inovací v zemích EU, 
v ostatních evropských zemích a v regionech 
sousedství. Hlavním zjištěním aktuálního přehledu je, 
že inovační výkonnost EU se zlepšuje, přičemž od roku 

2014 se v průměru zvýšila o 12,5 %. Dalším pozitivním 
trendem je setrvalá konvergence v rámci EU, kdy se 
postupně stírají rozdíly v inovacích mezi zeměmi s nižší 
a vyšší výkonností. Ze čtyř výkonnostních skupin 
(vynikající inovátoři, silní inovátoři, mírní inovátoři a 
začínající inovátoři) se Česká republika spolu s dalšími 
sedmi členskými státy umístila mezi mírné inovátory, 
jejichž výkonnost se zlepšila o 10 až 15 procentních 
bodů oproti minulému období. Mezi silné stránky ČR 
patří využití informačních technologií, environmentální 
udržitelnost a prodej. Více informací se můžete dočíst 
zde, samotný přehled ČR je k dispozici zde. 

Téhož dne se místopředseda vlády Karel Havlíček 
zúčastnil v polském Krakově setkání ministrů 
hospodářství zemí Visegrádské skupiny + Francie. 
Absolvoval také bilaterální jednání s ministrem pro 
hospodářství, finance a obnovu Francie Brunem Le 
Maire a s ministrem pro inovace a technologie Maďarska 
László Palkovicsem. Jednání se věnovala přípravě 
českého předsednictví v Radě EU přes v roce 2022, 
nové unijní průmyslové strategii i podpoře jaderné 
energetiky v rámci taxonomie. Na pondělní jednání 
s ministrem Le Mairem navázala náměstkyně ministra 
průmyslu a obchodu Silvana Jirotková svým jednáním 
dne 24. června s francouzskou juniorní ministryní Agnès 
Pannier-Runacher, kde byla dohodnuta úzká spolupráce 
s Francií na rozvoji vodíkových technologií.  

V úterý 22. června Evropská komise zahájila 
veřejnou konzultaci a otevřela diskusní 
fórum k vizi digitální dekády. Tato iniciativa 
navazuje na sdělení z března tohoto roku, v němž 
Komise představila tzv. digitální kompas 2030, tj. 
ambice EU v oblasti digitální transformace pro příštích 
deset let a návrhy měřitelných a jednoduše 
uchopitelných cílů ve čtyřech klíčových oblastech. Mezi 
ně mj. patří bezpečná, výkonná a udržitelná 
infrastruktura nebo digitální transformace podniků. 
Zájemci mohou své vstupy do veřejné konzultace a 
diskusního fóra zasílat do 3. srpna 2021. Podrobnosti 
jsou k dispozici zde. 

V ten samý den Komise zahájila první kolo jednání 
s Angolou o dohodě o usnadnění udržitelných 
investic. Zahájení jednání je pokračováním 

prohlubování spolupráce EU s africkými zeměmi, což je 
klíčový závazek nové obchodní strategie EU z února 
letošního roku. Jednání s Angolou je pro tuto chvíli 
prvním pokusem EU o sjednání dvoustranné dohody o 
usnadnění investic s cílem dosáhnout usnadnění investic 
mj. prostřednictvím předvídatelnosti investičních 

opatření, podpory udržitelného rozvoje a odpovědného 
investování, podpory hospodářské diverzifikace Angoly 
nebo pomoci malým a středním podnikům, které čelí 
obtížím při investování v zahraničí. Další podrobnosti 
jsou k dispozici zde. 

Ve středu 23. června Komise navrhla vytvořit 
Společnou kybernetickou jednotku. Ta má pomoci 
řešit stoupající počet závažných kybernetických 
incidentů s negativním dopadem nejen na životy 
občanů, ale také na veřejné služby a chod podniků 
v Unii. Cílem Společné kybernetické jednotky bude 
využívat společné zdroje i odborné poznatky, které mají 
k dispozici jednotlivé členské země i Unie, tak aby 
mohla předcházet případným rozsáhlým kybernetickým 
incidentům a krizím. Další informace jsou k dispozici 
zde. 

Ve čtvrtek 24. června Komise vyhlásila druhé kolo 
přímých kapitálových investic prostřednictvím 
fondu Evropské rady pro inovace. Tento fond od 
svého zřízení v loňském roce schválil investice do 
vysoce inovativních začínajících malých a středních 
podniků v objemu více než 500 mil. EUR s cílem 
rozvinout průlomové inovace, například v oblastech 
jako internet věcí nebo oběhové hospodářství. Více se 
můžete dočíst zde. 

Dovolujeme si Vás informovat o možnosti zaslat 
vstup do českého a unijního dotazníku 
k digitálním principům, které mají podpořit 

hodnoty EU v digitálním prostoru. Tyto principy 
budou shrnuty a rozpracovány v meziinstitucionální 
deklaraci Evropské komise, Evropského parlamentu a 
Rady EU. Výsledný dokument se pak stane základem 
budoucích debat mezi občany, technologickými 
společnostmi a zákonodárci. Česká verze dotazníku 
poslouží k vytvoření vstupu ČR do celoevropské 
diskuse. Vyplnit dotazník bude možné do 31. července 
2021. Unijní dotazník je pak k dispozici zde a je otevřen 
do 2. září 2021. Více informací je k dispozici zde.  
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