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Dnes, 27. září se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro konkurenceschopnost ve formátu ministrů odpovědných 
za oblasti vnitřního trhu a průmyslu. Delegaci ČR vedla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Jedním 
ze zásadních momentů tohoto zasedání bylo schválení nařízení o zřízení Jednotné digitální brány. Ta bude po svém 
uvedení do provozu představovat značný posun v e-governmentových službách a to v podobě internetového 
rozcestníku, který poskytne občanům a podnikatelům napříč EU vybrané úřední procedury plně online a umožní i 
přístup k informacím, online postupům a asistenčním službám. Představitelé členských států rovněž diskutovali o 
budoucnosti evropského průmyslu ve světle nástupu umělé inteligence a robotiky. ČR si je vědoma toho, že 
potenciál umělé inteligence je obrovský a je připravena se podílet na dynamickém rozvoji v této oblasti. V rámci 
pracovního oběda pak vedoucí delegací diskutovali o Víceletém finančním rámci pro roky 2021-2027 z pohledu 
konkurenceschopnosti. Na jednání ministryně Nováková představila rovněž výsledky konference o vnitřním trhu, 
jež se konala dne 8. června 2018  na Ministerstvu průmyslu a obchodu za účasti komisařky pro vnitřní trh a průmysl 
Elżbiety Bieńkowské či místopředsedy Evropského parlamentu Pavla Teličky. Více podrobností o průběhu jednání 
naleznete zde. Tiskovou zprávu naleznete na webu MPO.  
 
Dnes ráno se také ministryně Nováková v Bruselu zúčastnila společně s rakouskou ministryní pro digitalizaci a 
podnikatelské prostředí Margarete Schramböckovou pracovní snídaně organizované rakouským předsednictvím 
nazvané „More women in digital“, jejímž tématem byla, jak název napovídá, vyšší míra zapojení žen do digitalizace. 
Rakouská ministryně během snídaně zdůraznila potřebu vzájemné spolupráce organizací, firem a institucí, které 
mohou být hlediska vyššího zapojení žen pro ostatní dobrým příkladem. Tisková práva je dostupná zde. 
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