
V pondělí 8. listopadu Evropská komise vydala dvě 

zprávy ohledně fungování a vývoje oblasti 

poštovních služeb a přeshraničního doručování 

balíků na vnitřním trhu. Zprávy konstatují, že 

směrnice o poštovních službách a nařízení o 

přeshraničním dodávání balíků přispěly k modernizaci a 

otevření poštovních služeb v rámci Evropské unie a 

zároveň zajistily, že občané unie mají přístup 

k listovním a zásilkovým službám. Směrnice pomohla 

zajistit univerzálně dostupné poštovní služby v Unii a 

nařízení napomohlo k větší transparentnosti v případě 

cenových tarifů pro přeshraniční doručování zásilek. 

Další informace jsou k dispozici zde a zde. 

V úterý 9. listopadu Specializovaný výbor 

Evropského parlamentu pro umělou inteligenci 

v digitálním věku vydal návrh stanoviska ohledně 

návrhu nařízení/aktu o umělé inteligenci, který 

Komise zveřejnila v dubnu tohoto roku. Dle návrhu 

stanoviska by se veřejná debata měla soustředit na 

enormní potenciál umělé inteligence zlepšit téměř každý 

aspekt života lidstva, včetně takových oblastí jako 

je boj proti klimatickým změnám, pandemiím nebo 

zlepšení kvality života skrze personalizovanou medicínu. 

Návrh stanoviska dále uvádí, že umělá inteligence dává 

příležitost významně zvýšit produktivitu, inovace, 

hospodářský růst a tvorbu pracovních míst. Unie by 

neměla regulovat AI jako technologii, nýbrž regulatorní 

intervence by se měla odvíjet pouze od typů rizik 

souvisejících s konkrétním využitím umělé inteligence. 

Návrh stanoviska také identifikuje možnosti, jak využít 

potenciál AI v oblastech jako zdravotnictví, životní 

prostředí, klimatická změna nebo postavení Unie ve 

světě. EU v současné době nicméně v globálních 

technologických závodech zaostává. Aby si Unie 

zachovala své postavení globální mocnosti a byla nadále 

konkurenceschopná, musí se v oblasti umělé inteligence 

chopit vedoucí úlohy. Další informace jsou k dispozici 

zde. 

Ve stejný den přednesl předseda Evropské rady 

Charles Michel na Berlínské konferenci 2021 

projev „Stav Evropy“. Předseda Michel mj. vyzdvihl 

vedoucí úlohu Unie v boji proti globálnímu oteplování 

nebo v případě získávání finančních prostředků na 

vakcíny proti onemocnění COVID-19. Vedoucí 

představitel Evropské rady rovněž zdůraznil klíčovou 

úlohu strategické autonomie pro budoucnost Unie a 

rovněž zahraničního obchodu a vnitřního trhu, které 

jsou zdrojem prosperity EU. Celý projev je k dispozici 

zde. 

Ve středu 10. listopadu Komise přijala tři pracovní 

programy v rámci programu Digitální Evropa 

s konkrétními tematickými oblastmi, do nichž 

bude alokovat finanční prostředky o celkové výši 

1,98 mld. EUR. Hlavní pracovní program v hodnotě 

1,38 mld. EUR je zaměřen na investice do oblasti umělé 

inteligence, cloudových a datových prostor, kvantové 

komunikační infrastruktury, pokročilých digitálních 

dovedností a širokého využívání digitálních technologií 

v celém hospodářství a společnosti. Zbývající dva 

programy jsou zaměřeny na financování v oblasti 

kybernetické bezpečnosti a na zřízení a provoz sítě 

evropských center pro digitální inovace. Cílem těchto 

programů je, aby technologická řešení způsobilá 

k uvedení na trh byla přínosem jak pro občany, tak pro 

správní orgány a podniky. Díky ohlášeným investicím se 

budou moci unijní společnosti, a to zejména ty 

začínající, chopit příležitostí na rychle rostoucích trzích. 

Více informací zde. 

Ve čtvrtek 11. listopadu proběhlo zasedání Rady 

pro zahraniční věci ve formátu ministrů obchodu. 

Delegaci ČR na jednání vedla náměstkyně ministra 

průmyslu a obchodu Martina Tauberová. Ministři 

projednali témata jako reformu WTO, obchodní vztahy 

s USA a také vedli diskusi o udržitelném rozvoji 

v obchodních dohodách. Komise na jednání představila 

zprávu k provádění a prosazování obchodních dohod 

EU. ČR v rámci jednání mj. podpořila dohodu o volném 

obchodu s Chile, která se blíží k uzavření.  
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