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Česko v digitální Evropě 

V novém vydání newsletteru se dozvíte o listopadové digitální a kybernetické konferenci, novém návrhu EU 

o kybernetické bezpečnosti pro výrobky a vzniku nové české digitální agentury. Dále také o plánovaných 

akcích, užitečných odkazech či dalších novinkách v digitální oblasti.  

Pěkné čtení Vám přeje Oddělení evropské digitální agendy 

Hlavní digitální a kybernetická konference českého 

předsednictví 

Začátkem září byl spuštěn oficiální web konference EU Secure 

and Innovative Digital Future, která se uskuteční pod záštitou 

českého předsednictví od 3. do 4. listopadu 2022 v Praze. Jedná 

se o hlavní a největší akci v digitální oblasti a kybernetické 

bezpečnosti pořádanou během předsednického půlroku. První 

den konference s podtitulem Prague Cyber Security Conference 

2022 se zaměří témata spojená se zajištěním bezpečnosti 

dodavatelských řetězců v kontextu kybernetické ochrany státu 

a občanů, neboť kybernetická bezpečnost je jednou z hlavních 

priorit českého předsednictví v Radě EU. Druhý den 

konference s podtitulem Towards a Secure and Innovative 

Ecosystem bude věnovat pozornost bezpečnému rozvoji umělé 

inteligence, nakládání s daty v Evropské unii a mimo ni a řeč 

bude také o zvyšování technologické soběstačnosti Evropy, 

podpoře inovací a boji s dezinformacemi v online prostředí. 

Součástí konference bude rovněž doprovodný program týkající 

se tématu bezpečí dětí na internetu. Celý program a registraci 

na konferenci naleznete na webu. 

Nový návrh EU o kybernetické bezpečnosti pro 

hardwarové a softwarové výrobky  

Ve čtvrtek 15. září 2022 představila Evropská komise návrh 

nového aktu o kybernetické odolnosti, který má spotřebitele 

a podniky chránit před výrobky s nedostatečnými bezpečnost-

ními prvky. Jedná se o vůbec první unijní právní předpis svého 

druhu, který zavádí povinné požadavky na kybernetickou 

bezpečnost výrobků s digitálními prvky během jejich celého 

životního cyklu. Reaguje na rostoucí náklady spojené 

s kybernetickou kriminalitou a potřebou snížit zranitelnost 

digitálních výrobků. Návrh nyní bude projednávat Evropský 

parlament a Rada EU. Po jeho přijetí by měli mít výrobci 

a členské státy dva roky na to, aby se novým požadavkům 

přizpůsobili. Více informací i znění celého návrhu najdete tady. 

Podcast Věcně o Evropě 

V srpnové epizodě podcastu 

Věcně o Evropě byla řeč o digitální 

transformaci Evropy. Vedoucí 

Oddělení Evropské digitální 

agendy Jan Míča v rozhovoru 

vysvětluje, v čem digitální 

transformace Evropy spočívá a jak 

si na tom ČR v digitalizaci stojí. 

 

Informační web k nové směrnici 
EU o kybernetické bezpečnosti 

Národní úřad pro kybernetickou 

a informační bezpečnost (NÚKIB) 

spustil stránky zaměřené na novou 

směrnici EU o opatřeních 

k zajištění vysoké společné úrovně 

kybernetické bezpečnosti, 

tzv. NIS2. NÚKIB se v nich 

zaměřuje na 10 nejdůležitějších 

témat spojených s budoucí 

úpravou kybernetické 

bezpečnosti. 

 

Schválení agentury DIA 

Místopředseda vlády pro 

digitalizaci Ivan Bartoš zahájil 

reorganizaci digitalizace státní 

správy a předložil návrh zákona 

o vzniku Digitální a informační 

agentury (DIA). Nové expertní 

centrum, které vznikne v příštím 

roce, bude udávat technologický 

směr a zlepší kulturu řízení 

digitalizace. Více informací 

v tiskové zprávě. 
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Mezinárodní konference Open source driving the 

European Digital Decade  

V pátek 16. září 2022 proběhla na půdě Masarykovy 

univerzity a pod záštitou českého předsednictví v Radě EU 

mezinárodní konference Open Source driving the European 

Digital Decade, kterou zahájil místopředseda vlády Ivan 

Bartoš a vystoupila na ní také generální ředitelka DG DIGIT 

Evropské komise Veronica Gaffey. Během konference se 

debatovalo o roli open source technologií ve veřejném 

a akademickém sektoru. Veronica Gaffey také poprvé 

veřejně představila nový celoevropský portál v oblasti Open 

Source, který slouží ke sdílení dobré praxe evropských 

institucí v oblasti otevřeného kódu a využití těchto 

produktů pro rozvoj veřejné správy napříč členskými státy. 

Významnou částí konference byla i expertní diskuse, která 

sloužila k zahájení příprav národního Open Source Program 

Office (OSPO) neboli sdružení klíčových aktérů, kteří 

pomohou dále rozvíjet potenciál aplikace Open Source ve 

veřejné správě a akademickém sektoru v České republice. 

Záznam konference najdete zde. 

Fórum bezpečnějšího internetu (27. října 2022) 

Letošní ročník Fóra bezpečnějšího internetu (Safer Internet Forum) 27. října 2022 nese téma Digitální 

dekáda pro děti a mládež: BIK+ pro ochranu, posílení a respekt. Na této každoroční klíčové události se 

sejdou tvůrci politik, výzkumní pracovníci, orgány činné v trestním řízení, mládež, rodiče a opatrovníci, 

učitelé, nevládní organizace a další relevantní aktéři, kteří budou diskutovat o nejnovějších trendech, 

rizicích a řešeních souvisejících s bezpečností dětí na internetu a s tím, jak z internetu udělat lepší místo. 

V návaznosti na nedávné uvedení nové strategie Lepší internet pro děti (Better Internet for Kids, BIK+) 

využije fórum příležitosti k podrobné diskuzi o této strategii a k určení jejích klíčových cílů a prioritních 

opatření. Vzhledem k zaměření strategie na účast a posílení postavení mládeže a také u příležitosti 

Evropského roku mládeže je akce organizována pod vedením mládeže, která se aktivně zapojí do 

plánování, přípravy a realizace fóra.  

Kulatý stůl o ochraně dětí a mládeže na digitálních trzích 

Ve čtvrtek 22. září 2022 se uskutečnil online Kulatý stůl o ochraně spotřebitelů z řad dětí a mládeže na 

digitálních trzích. Akce, kterou pořádal European Schoolnet v rámci iniciativy Better Internet for Kids 

(BIK), se snažila posoudit hlavní rizika internetu pro děti a mladé lidi. Dále se zaměřila na způsob, jakým 

je ochrana dětí a mládeže na digitálních trzích v Evropě řešena prostřednictvím stávající a plánované 

regulace. Na akci se diskutovalo o reklamě na sociálních sítích, která je zaměřena na děti, 

o manipulativních marketingových technikách integrovaných do videoher a o gamifikaci marketingu, 

o nedostatečné transparentnosti související s používáním virtuální měny na sociálních sítích a v online 

hrách a o zneužívání údajů dětí. Více informací k tématu spotřebitelských rizik pro děti na sociálních 

sítích a při hraní her naleznete v článku, bližší informace o akci naleznete zde. 

Desátý ročník Evropského týdne 
programování 

Iniciativa Evropské komise 

#CodeWeek zábavným a aktivním 

způsobem přibližuje programování 

a digitální gramotnost každému 

člověku. Propaguje kreativitu, řešení 

problémů a spolupráci pomocí 

programování a jiných technických 

aktivit. #CodeWeek má za cíl 

programování zviditelnit – ukázat 

mladým lidem, dospělým i seniorům, 

jak je díky programování možné 

realizovat své myšlenky. Letošní 

desátý ročník se uskuteční ve dnech 

8. až 23. října 2022. Jak se zapojit do 

Evropského týdne programování 

zjistíte ve videu z webináře 

Digikoalice nebo zde. 
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