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Česko v digitální Evropě 

V novém vydání newsletteru se dozvíte o neformálním setkání států Digital9+ v Lucemburku, výzvě 

k návrhům na změnu obsahu zákona o kybernetické bezpečnosti, o nové evropské alianci ESNA či o nové 

strategii Lepší internet pro děti. Dále také o chystaných konferencích a workshopech v digitální oblasti. 

Pěkné čtení Vám přeje Oddělení evropské digitální agendy 

Setkání států Digital9+ v Lucemburku 

Za účasti ČR se ve středu 27. října 2021 uskutečnilo 

v Lucemburku zasedání neformální skupiny států Digital9+, 

která se skládá z digitálně vyspělých zemí EU. Tématem 

setkání byl vztah digitální a zelené tranzice. Na základě 

diskuze ministrů připravilo Lucembursko tzv. Chair’s 

Summary, ve kterém ministři zdůraznili význam udržitelné 

vysokokapacitní digitální infrastruktury v Evropě v boji se 

změnou klimatu (např. vysoce výkonné počítače, satelity a sítě 

5G). Dále podpořili potřebu a význam soukromých investic do 

rozvoje udržitelných technologií v Evropě, včetně důrazu na 

oběhové hospodářství. Prioritou by mělo být stanovení 

správných finančních nástrojů (například v rámci programu 

Digitální Evropa) a rámcových podmínek pro vytváření 

investic. Ministři se shodli, že dvojí tranzice musí být 

provedena v úzké spolupráci se soukromým sektorem, včetně 

malých a středních podniků, které musí být součástí diskusí 

o zelené a digitální tranzici. Účastníci rovněž zdůraznili 

potřebu posílit evropský jednotný trh a podpořit start-upy 

a scale-upy. Více informací v tiskové zprávě. 

NÚKIB: Výzva odborné veřejnosti k návrhům na 
změnu obsahu zákona o kybernetické bezpečnosti 

Na úrovni EU aktuálně probíhá revize směrnice  o opatřeních 

k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí 

a informačních systémů v Unii (tzv. směrnice NIS). Přestože 

není tento legislativní proces ještě ukončen, je už v současné 

době zřejmé, že přinese celou řadu podstatných změn, které 

se promítnou do obsahu zákona č. 181/2014 Sb., 

o kybernetické bezpečnosti. Při této příležitosti NÚKIB vyzývá 

odbornou veřejnost k zasílání návrhů, které se mohou stát 

podnětem ke změnám tohoto zákonu. Cílem NÚKIB je blíže 

identifikovat praktické problémy s požadavky, které ze 

zákona plynou, a napomoci k jejich odstranění. Bližší 

informace jsou k dispozici na webu NÚKIB. 

Czech Space Week 2021 

Ve dnech od 5. do 12. listopadu 

2021 proběhne největší český 

festival kosmických akcí jak pro 

odborníky, tak pro nadšené 

amatéry, studenty a učitele. Bližší 

informace k programu naleznete 

na webu. 

 

Workshop k Digitální autonomii 

v počítačovém kontinuu 

Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 

proběhne celodenní workshop 

určený pro ty, kteří se chtějí 

seznámit s dosavadní prací v 

oblasti konektivity a infrastruktury. 

Řečníci budou hovořit o tom, jak 

může Evropa dosáhnout bezpečné, 

interoperabilní a udržitelné 

výpočetní infrastruktury od cloudu 

přes edge až po internet věcí. Více 

informací zde. 

 

Civic Tech Open 21 

V úterý 23. listopadu 2021 pořádá 

Nadace OSF druhý ročník 

slavnostní události Civic Tech 

Open. Účastníci se ohlédnou za 

uplynulým projektovým rokem, 

představeny budou aktuální 

aktivity, výstupy i partneři projektu 

Náš stát, naše data. Zároveň 

proběhne slavnostní vyhlášení 

vítězů IX. ročníku soutěže Společně 

otevíráme data. Více informací na 

webu události. 
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Vznik nové evropské aliance ESNA pro urychlení 
růstu start-upů 

Dne 3. listopadu v rámci Web Summitu v Lisabonu zahájila 

portugalská vláda ve spolupráci s dalšími 26 členskými 

zeměmi EU, Islandem a Evropskou komisí činnost 

European Startup Nations Alliance (ESNA). Jedná se 

o novou entitu pro podporu evropských států, které 

v březnu 2021 podepsaly deklaraci EU Startup Nations 

Standard (EU SNS) a kterou se zavázaly zajistit svým 

start-upům nejlepší podmínky pro růst v každé fázi jejich 

životního cyklu. ESNA bude spolupracovat se signatáři 

a podporovat je zejména při zavádění 8 stěžejních 

standardů. Mezi tyto standardy se řadí rychlé zakládání 

nových společností během jednoho dne, přilákání 

a udržení talentů a hladký vstup na trh. Dále je také 

žádoucí umožnit start-upům využívat regulatorní 

sandboxy pro testování a experimentování, odstranit 

administrativní překážky, zlepšit přístup k financování či 

umožnit elektronickou komunikaci mezi úřady a start-

upy. V neposlední řadě bude kladen důraz na sociální 

inkluzi, diverzitu a ochranu demokratických hodnot. Více 

informací je k dispozici zde. 

Nová strategie Lepší internet pro děti 

V návaznosti na Digitální kompas do roku 2030, vizi 

Komise o evropské digitální transformaci, se připravuje 

nová strategie pod názvem Lepší internet pro děti (Better 

Internet for Kids, BIK), která by měla být přijata v příštím 

roce. Od března do srpna 2021 probíhala konzultace 

#DigitalDecade4YOUth, v rámci které se podařilo 

sesbírat vstupy od 750 dětí a mladých lidí. Témata 

konzultace byla následně blíže představena na online 

konferenci Safer Internet Forum ve dnech 6. a 7. října 

2021. Díky těmto iniciativám se do popředí dostávají 

potřeby mladých lidí v online prostoru a propojují pohledy 

uživatelů, učitelů, rodičů, ale také byznysu. Na program 

byla zařazena tematika sexuálního zneužívání dětí nebo 

digitální inkluze a odborníci věnovali pozornost také sběru 

dat a jejich využití s ohledem na bezpečnost dětí v online 

prostoru. Pro více informací doporučujeme výsledky 

konzultace a záznam konference. 

European Healthcare Hackathon 

Ve dnech od 19. do 21. listopadu 2021 

proběhne mezinárodní hackathon, 

během kterého jednotlivci či tříčlenné 

týmy mohou přijít s novými nápady, 

které pomohou řešit některé 

z nejnaléhavějších výzev současného 

zdravotnictví. Přihlašování je možné do 

15. listopadu a probíhá na webu. 
 

Snadná navigace světem úřadů IV. 

Dne 22. listopadu 2021 pořádá 

Ministerstvo vnitra ve spolupráci 

s Národní agenturou pro komunikační 

a informační technologie, s. p., čtvrtý 

ročník konference o eGovernmentu. 

Více informací na webu. 
 

Digitalizace Evropy:  

Kam směřujeme? 

Dne 23. listopadu 2021 pořádá 

Eurocentrum Ústí nad Labem debatu 

na téma budoucnosti digitalizace 

v Evropě. Hosté budou hovořit 

o připravenosti ČR na digitální éru 

a digitalizaci veřejné správy 

a společnosti. Více informací zde. 
 

Cyberspace Conference 

Od 26. do 27. listopadu 2021 pořádá 

Masarykova univerzita v hybridní 

formě konferenci na téma 

nejrůznějších aspektů kybernetického 

prostoru. Registraci a program 

naleznete na webu.  
 

Prague 5G Security Conference 

Ve dnech od 30. listopadu do 

1. prosince 2021 proběhne třetí ročník 

konference k bezpečnosti 5G – 

tentokrát s důrazem na nové 

a převratné technologie, zahrnující mj. 

umělou inteligenci, kvantové 

technologie a internet věcí. Více 

informací na webu konference. 
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