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Česko v digitální Evropě
Ve čtrnáctém vydání newsletteru se dozvíte o návrhu nařízení o správě údajů, o diskuzi nad vznikem
digitálního eura či o osvětovém vzdělávacím projektu NÚKIB pro základní školy.
Pěkné čtení Vám přeje Oddělení evropské digitální agendy

Data Governance Act

#OpenDatavČR
Civic Tech Open: Vítězné aplikace
Dne 18. listopadu byli v rámci online akce
Civic Tech Open vyhlášeni vítězové
soutěže Společně otevíráme data 2020.
Pět společensky přínosných civic-tech
aplikací z oblasti životního prostředí,
městských dat, COVID19, vzdělávání
a zdraví naleznete na webu Nadace OSF.
O nejlepší neziskový projekt můžete ještě
do 2. prosince hlasovat na Na Stojáka:
Neziskovky v digi světě. V druhém kole
zástupci neziskovek opět představili své
nápady na zpracování dat a řešení
společenských problémů digitální cestou
skrze zábavnou formu stand-upu.

#AI
Adopt AI Survey
Evropská komise zveřejnila dotazník
pro sběr informací o plánovaném Adopt AI
programu. Program bude zaměřen
na pořizování inovativních technologií
pro veřejnou správu. Státy a stakeholdeři
se nyní mohou vyjádřit k podobě programu
a k tomu, jaké kroky již v jejich zemi byly
v této oblasti podniknuty.
Dotazník můžete vyplnit do 4. prosince
zde.

Evropská komise vydala ve středu 25. listopadu návrh
nařízení o správě údajů (Data Governance Act, DGA)
s cílem vytvořit rámec pro snazší dobrovolné legální
sdílení a opětovné využití dat, ať už mezi podniky
navzájem nebo mezi podniky a veřejnou správou.
Na základě DGA mají vzniknout společné evropské
datové prostory (Common European data spaces)
pro různé sektory jako jsou zdraví, životní prostředí
či energetika. Návrh DGA navazuje na směrnici
o otevřených datech a opakovaném použití informací
veřejného sektoru a rozšiřuje ji o data třetích stran
(ochrana duševního vlastnictví a obchodního
tajemství). Jakékoliv sdílení osobních či neosobních
údajů musí být založeno na respektování ochrany
údajů, bezpečnosti informací a duševního vlastnictví.
I proto se návrh nařízení zaměřuje zejména
na zprostředkovatele dat, což musí být právnické
osoby založené v EU nebo s právním zástupcem v EU,
které
se
musí
vyvarovat
střetu
zájmu
při shromažďování dat a mít zavedena bezpečnostní
opatření vůči požadavkům o vydání údajů ze třetích
zemí.
Vzniklý rámec by měl poskytnout podmínky
pro opětovné využití dat držených orgány veřejné
správy; obecný autorizační rámec pro poskytovatele
služeb sdílení dat, zaměřený na podnikatelské
subjekty a subjekty dat, který má zvýšit důvěru
v poskytování dat a zamezit fragmentaci vnitřního
trhu a obecný autorizační rámec pro sběr a zpracování
dat, která byla jednotlivci nebo podniky zveřejněna
z nezištných (altruistických) důvodů bez nároku
na odměnu.
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Digitální euro
Společnost využívá digitální platby čím dál více, a to nejen kvůli současné pandemii. Za účelem zajištění
přístupu k bezpečné formě peněz centrální banky se Rada guvernérů Evropské centrální banky rozhodla
pokročit v práci na možném vydání digitálního eura. Digitální euro by byla elektronická forma peněz
centrální banky přístupná všem občanům a firmám - jinými slovy digitální ekvivalent eurobankovek.
Cílem není hotovost nahradit, ale umožnit všem jednodušší přístup k těmto formám peněz a rozšířit tak
možnosti plateb o jednoduchý, bezrizikový a důvěryhodný digitální platební prostředek přijímaný
v celé eurozóně. Kromě toho by platby digitální eurem měly přinést větší soukromí díky zapojení
centrální banky, namísto soukromých poskytovatelů platebních služeb, na rozdíl od kterých nemá ECB
obchodní zájem na sbírání dat uživatelů. ECB považuje soukromí při plánování digitálního eura
za základní aspekt.
Digitální euro by zajistilo, že i v situaci, kdy ve světě plateb dochází k rychlé digitalizaci, by státní peníze
zůstaly ústředním prvkem evropského platebního systému. To by přispělo k finanční inkluzi. Chránilo
by nás to také před rizikem, že soukromé nebo veřejné digitální platební prostředky vydávané
a kontrolované ze zemí mimo eurozónu by mohly do značné míry vytlačit stávající domácí platební
prostředky. Takový vývoj by zvýšil obavy o regulační a finanční stabilitu a mohl by dokonce ohrozit
evropskou měnovou a finanční suverenitu.
V současné době je vývoj digitálního eura ve fázi veřejných konzultací a experimentu. Report ECB
o možných formách digitálního eura naleznete zde a do 12. ledna 2021 je možné vyplňovat dotazník.
V polovině roku 2021 plánuje ECB ukončit konzultace a vydat rozhodnutí, zda zahájí plnohodnotný
projekt k určení konkrétní podoby digitálního eura.
Osvěta NÚKIB
Distanční výuka přivedla na internet ještě více dětí, a proto
Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost připravil materiály
o kyberbezpečnosti pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ, které mohou
vyučující při dálkové výuce využít. Žáci se skrze materiály,
podcasty a videa dozví například o nástrahách na internetu
a o online predátorech, o tom jak fungují vyhledávače,
dezinformace a jaký je psychologický efekt systému lajků.
Animovaný seriál pak buduje návyky bezpečného chování
a používání počítače, telefonu nebo internetu. Pro starší žáky
jsou připraveny materiály o digitální identitě, online
nakupování nebo autorských právech. Podcast Filtr poučí
o hoaxech a manipulaci. Připraveno je i slosování pro učitele,
kteří mohou vyhrát další vzdělávací materiály a ceny.

Covid Portál
Ve spolupráci Národní agentury
pro komunikační a informační
technologie NAKIT a komunity
Česko.Digital vznikl nový vládní
web pro informace ohledně
pandemie COVID19. Web
uživatelsky přátelsky a přehledně
informuje o platných opatřeních
a řešení s pandemií souvisejících
životních situací.
Pro více informací navštivte
Covid Portál.

Vzdělávací materiály jsou volně dostupné na webu.
ENISA Cybersecurity Certification Conference
Letošní konference se uskuteční 18. prosince a klade si za cíl shrnout poznatky a
postupy implementace prvních kandidátských systémů certifikace kybernetické bezpečnosti podle
zákona EU o kybernetické bezpečnosti. Více informací naleznete zde.
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