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Vše začalo Digitálním Českem
•

•

Průřezový strategický dokument
• Veškeré dopady digitalizace na hospodářství a společnost
• Strategie koordinované a komplexní digitalizace České republiky
Tři hlavní pilíře:
Česko v Digitální Evropě
Informační koncepce ČR

Digitální ekonomika a společnost
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Digitální Česko - Vymezení pilířů programu
•

•

•

Česko v digitální Evropě
• Jednotný a inovativní přístup ČR k problematice digitální agendy na úrovni EU
• Prosazování priorit, zájmů a národních specifik ČR
Informační koncepce ČR
• Digitalizaci v oblasti výkonu veřejné moci na národní úrovni
• eGovernment ČR
Digitální ekonomika a společnost
• Digitalizace celé společnosti
• Podpora pozitivních aspektů a minimalizace negativních dopadů digitálizace
• Zajistit konkurenceschopnost a prosperitu ČR
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Digitalizace a průmysl 4.0 - Priority
•
•
•
•
•

Umělá inteligence a její využití v průmyslu 4.0
Podpora Digitálních inovačních hubů na národní i mezinárodní úrovni
Využití Blockchainu pro ekonomický rozvoj
Vybudování infrastruktury vysoce výkonných počítačových technologií
Aktivní role při budování jednotného digitálního trhu
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Podpora MSP s procesem digitalizace
•
•
•
•

Čerpání dotací z národních i evropských fondů
Poradenství v regionálních centrech CzechInvest a Agentury pro podnikání a inovace
Zapojení se do průmyslu 4.0
Spolupráce s Digitálními inovačními huby
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Národní strategie AI v ČR
•

28. ledna 2019 vláda ČR uložila MPO vypracovat Národní strategii umělé inteligence
v ČR (Národní AI strategie - NAIS)

•

Úzká návaznost na dokumenty a aktivity Evropské unie

•

Provázanost na Strategii Digitální Česko a ostatní již existující strategie

• např. Inovační strategie 2019 - 2030, RIS3, Strategie konkurenceschopnosti ČR,
Akční plán Práce 4.0 a další
•

Schváleno vládou ČR 6. května 2019
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Vize a cíl
•

Vize:
• ČR jedním z lídrů v AI a inovacích v CEE/EU
•

•

Špičková věda a výzkum, podpora podniků (především MSP), kvalitní vzdělání a
rozvoj lidského kapitálu

Hlavní cíle:
•

definování konkrétních nástrojů podpory
•

zvýšení kompetence ČR v AI, konkurenceschopnosti ekonomiky a zmírnění negativních dopadů AI

•

Koordinace veřejné i soukromé sféry

•

priorita premiéra a vlády - vybudování Evropského centra excelence v AI

•

soutěž na evropské, nikoli národní úrovni
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Struktura kapitol
•

Struktura kapitol dle Sdělení a koordinovaného plánu EK

•

Stručně, jasně a výstižně:
•

Popis situace, silných stránek a příležitostí → definice předmětu podpory

•

Krátkodobé (2021), střednědobé (2027) a dlouhodobé (2035) cíle

•

Přesně identifikované nástroje pro jejich dosažení

•

Identifikace stakeholderů, gestorů/garantů a odpovědnosti

•

Realizace v návaznosti na implementační plány DES
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Koordinace
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Vstupy a zdroje
•

Výzkumná zpráva potenciálu AI v ČR (TAČR + ÚV) a doporučení (vč. SWOT analýzy)

•

Dokumenty mezinárodních organizací (OECD), zahraniční strategie

•

Vstupy od stakeholderů
•

•

shrnuté koordinátory klíčových oblastí a projednané v pracovních skupinách

Mapa AI v ČR – Apendix A
•

informace byly poskytnuty na základě mapování Platformy pro AI SP ČR a
AICzechia
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Klíčové oblasti strategie
● NAIS ve struktuře přímo navazuje na Sdělení a Koordinovaný plán EK:
1. Podpora a koncentrace R&D v AI
2. Financování, podpora investic a rozvoj AI ekosystému v ČR
3. AI v průmyslu a ve službách, potenciál pro růst ekonomiky, mezd a celková
konkurenceschopnost ČR
4. Vzdělávací systém a celoživotní vzdělávání
5. Opatření k řešení dopadů AI na trh práce a sociální systém
6. Právní a společenské aspekty AI, etika, ochrana spotřebitele a bezpečnostní otázky
7. Mezinárodní spolupráce
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1. Podpora a koncentrace R&D
Koordinace:

•
•

Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Garant: RVVI

Klíčové cíle:

•
•
•
•

Vybudování Evropského centra excelence v AI v Praze (regionální spolupráce)
Vybudování přeshraničního “testing facility” dle plánu EK (robotika, automotive)
Vybudování Digital Innovation Hubs se zaměřením na AI
Podpora souvisejících technologií dle Digitální Evropy (HPC, blockchain)

Nástroje:

 Zapojení do iniciativy EU
 Zásadní zjednodušení administrativy pro přijímání cizinců a výzkumníků a studentů ze zahraničí spolu s podporou na udržení v ČR
 Finanční a nefinanční podpora systematického budování transferu univerzitního know-how včetně inkubátorů a strat-upů s firmami
 Podpora a využití AI pro kosmické aktivity
 Usnadnění akreditace pro vznik nových doktorských programů
 Zapracování nástrojů podpory do konceptu RIS 3 strategie
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2. Financování a podpora investic
Koordinace:
investi
•
•

Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu (Úzká návaznost na kapitolu 3)

spolugesce: CzechInvest

Klíčové cíle:

•
•
•
•
•

Příprava programu a výzev pro podporu AI
Návaznost na programy financování EU (RIS 3) a nové období (Digitální Evropa)
Vytvoření Inovačního hubu umělé inteligence agentury CzechInvest
Program podpory start-upů a investic do automatizace, především v oblasti SME
Vypracování analýzy možností nespecifické podpory pokročilých výzkumných projektů

Nástroje:








Financování přípravy Evropského centra exelence
Efektivní využití stávajících a budoucích nástrojů podpory EU

Cílené grantové programy zaměřené na dlouhodobé účelové financování AI
Koordinace všech nástrojů podpory inovativnosti a konkurenceschopnosti pro čerpání prostředků z dostupných programů EU
Podpora inkubace a rozvoje straut-upů
Join-venture projekty domácích a zahraničních subjektů
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3. Průmysl, služby, ekonomika a konkurenceschopnost
Koordinace:

•
•

Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Garant: Platforma pro AI SPČR

Klíčové cíle:

•
•
•
•
•

Vybudování a podpora ekosystému, vznik nových firem a značek (start-upy)

•

Implementovat přelomové projekty AI ve veřejné správy s cílem zjednodušit život občanům a podnikům

Budování a podpora rozvoje digitální a datové infrastruktury

Zjednodušení podmínek pro investování a podnikáchí v oblasti AI, zakládání sturt-upů
Efektivnější čerpání invesčních prgramů EU pro podniky využívající AI
Zahájit programy podporující návrat Čechů pracujících v zahraničí a trvale implementovat potřeby praxe ekonomické
migrace na usnadnění příchodu vysoce kvalifikovaných zaměstnanců do ČR

Nástroje:






Průběžný sběr dat a provádění komplexních analýz
Podpůrné programy pro rozvoj a akceleraci inovací spolu s její propagací o možnostech a přínosech AI a digitalizace
Budování sítě DIH v ČR napomáhající rozvoji automatizace a AI ve firmách
Využití AI v rámci poskytování zdravotních a sociálních služeb, administraci léčivých a zdravotnických prostředků a
procesech úhrad
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4. Vzdělávání a lidský kapitál
Koordinace:

•
•

Gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Garant: Rada hospodářské a sociální dohody

Klíčové cíle:

•
•
•

Postupná transformace vzdělávání vzhledem k dopadům AI a digitalizace
Změna způsobu výuky na všech stupních školství s využitím principů řízení složitých systémů s pomocí AI
Metodická podpora pro učitele, ředitele, zřizovatele a ověřování rozvoje informatického myšlení žáků

Nástroje:








Revize obsahu všeobecného vzdělávání a Akční plán dopadů umělé inteligence na českou společnost a průběžné
vyhodnocování dopadů v oblasti školství a sociálního systému
Podpora rozvoje technických dovedností a doktorského studia v AI a nových vysokoškolských a rekvalifikačních programů
v AI
Posílení vybavení škol pro rozvoj digitální gramotnosti, informatického myšlení a výuky AI
Motivační nástroje pro firmy a jednotlivce k účasti v programech re-skillingu
Návrh a realizace opatření zaměřených na zvýšení otevřenosti vzdělávacích cest a prostupnosti počátečního a dalšího
vzdělávání, včetně dalšího rozvoje systému uznávání výsledků
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5. Trh práce a sociální systém
•

Koordinace:

•
•

Gestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Garant: Rada hospodářské a sociální dohody

Klíčové cíle:

•
•

Příprava možných řešení dopadů na základě analýzy využitelnosti a dopadů vybraných nástrojů a politik

•
•
•
•

Zvýšení podpory sebezaměstnání a startu malého podnikání včetně případných daňových změn

Změna v systému sociálního a důchodového zabezpečení z hlediska budoucího demografického vývoje a změn spojených s rychlými
technologickými změnami
Metodické nastavení sledování a vyhodnocování dopadů změn v charakteru práce
Zohlednění nových požadavků trhu práce spojených s rozvojem digitálních technologií v Národní soustavě povolání
Minimalizovat možné negativní dopady transformace ekonomiky a trhu práce a naopak přispět k pozitivnímu využití příležitostí ke
zvýšení produktivity a efektivity práce a jejího hodnocení

Nástroje:







Akční plán dopadů AI na českou společnost (společný nástroj pro kapitolu 4 a 5 s konkrétními opatřeními k minimalizaci negativních
dopadů a plného využití potenciálu AI v ČR)

Podpora rozvoje pracovních příležitostí ve více postižených regionech a podpora mobility pracovníků v návaznosti na rozvoj AI
Systematická podpora adaptace trhu práce – poradenství, vzdělávání, granty, zvýhodněné půjčky, daňové odpisy
Využití Ai v sociálních službách, především k usnadnění života jejich uživatelům, zkvalitnění péče, či pomoci zůstat ve svém prostředí
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6. Právo, regulace, etika ochrana spotřebitele a bezpečnost
•

Koordinace:

•
•

Gestor: Úřad vlády ČR
Garant: AV ČR (Ústav státu a práva + partneři)

Klíčové cíle:

•

Identifikace konkrétních legislativních překážek VaVaI a využívání AI v jednotlivých sektorech (včetně přístupu a využívání
dat a horizontální analýzy konkrétních právních předpisů)

•
•
•

Analýza českých právních předpisů a implementace evropských principů odpovědnosti

•

Návrh certifikace a standardizace v oblasti kybernetické bezpečnosti AI produktů, systémů a služeb a jejich prevence

Podpora samoregulace průmyslu a „regtech“
Průběžné vyhodnocování dopadů právních předpisů a etických pravidel na rozvoj a využívání AI pro návrhy nezbytných
změn právních předpisů

Nástroje:




Průběžné vyhodnocování legislativních a jiných právních rizik a podpora vývoje AI řešení zajišťujících efektivní fungování
práva
Expertní platforma a koordinace v informovanosti všech klíčových vládních, akademických a podnikatelských platforem o
projednávaných instrumentech v oblasti AI v mezinárodních institucích a pozici ČR
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7. Mezinárodní spolupráce
•

Koordinace:

•
•

Gestor: Úřad vlády ČR
Garant: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Klíčové cíle:

•
•
•
•
•

Podpora vzniku Evropského centra excelence, Evropského testovacího centra a DIH
Popis prioritních oblastí AI, ve kterých má ČR excelentní výsledky nebo silný potenciál k rozvoji
AI jako téma předsednictví V4, EU
Aktivní účast v zapojení v tvorbě programu Digitální Evropa
Stanovení AI jako předmětu bilaterálních a multilaterální strategických partnerství, otevření a prosazování konkrétních témat

Nástroje:






Propagace ČR jako lídra v AI

Začlenění tématu AI do priorit V4 a koordinace pozic v V4 v oblasti AI pro vyjednávání v EU, úzká kooperace s partnery V4
Aktivní účast na implementaci Koordinovaného plánu pro AI a dalších iniciativách EU včetně účasti na pracovních skupinách EU,
OECD, OSN,
Průběžná komunikace národních aktivit ČR v AI na mezinárodní scéně, především prostřednictvím digitálních médií a vhodných typů
akcí.
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První kroky naplňování NAIS
• Příprava a podpora přihlášky akademického konsorcia o Evropské centrum excelence
(květen, červenec až listopad 2019)
• Koordinace vzniku funkční sítě DIHs (květen a červen 2019)

• Příprava a spuštění regulatorní Platformy a fóra ve spolupráci s ÚSP AV ČR (září
2019)
• Koordinace nástrojů podpory R&D a SME (CzechInvest, TAČR, GAČR, atd.)
• Dojednání nového programu Digital Europe s důrazem na AI, vč. Např. Testing facility
(podzim 2019)
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Děkuji za pozornost
…. A DOUFÁM, ŽE INTELIGENCE NEBUDE JEN UMĚLÁ
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