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Česko v digitální Evropě 

V novém vydání newsletteru vás pozveme hned na dvě konference. Konkrétně na mezinárodní konferenci 

k eGovernmentu a konferenci SEMIC 2022. Dozvíte se také, co se dělo během prvního ročníku Czech Digital 

Week, a jaké další zásadní akce proběhly na poli digitální agendy během října. 

Pěkné čtení Vám přeje Oddělení evropské digitální agendy 

Premiéra Czech Digital Week: Debaty, vize a roboti 

Celý týden od 31. října do 6. listopadu patřil prvnímu ročníku 

Czech Digital Week. Součástí byla řada akcí pořádaných 

státním, soukromým a neziskovým sektorem, a to online i 

offline. V popředí stála témata, jako je kybernetická 

bezpečnost, příležitosti a limity nových technologií, 

budoucnost internetu či digitální vzdělávání.  

Akce proběhla v Česku poprvé. A to pod záštitou českého 

předsednictví v Radě Evropské unie a vicepremiéra pro 

digitalizaci Ivana Bartoše. Vše za spolupráce organizátorů 

jednotlivých událostí. Czech Digital Week odrážel české 

priority v rámci Evropské unie.   

Co všechno se během tohoto podzimního svátku digitalizace 

dělo? Přečtete si ohlédnutí za uplynulým týdnem z části akcí. 

 

Konference EU Secure and Innovative Digital Future 

Ve dnech 3. a 4. listopadu 2022 proběhla v Praze konference 

EU Secure and Innovative Digital Future. Šlo o jednu z 

klíčových událostí českého předsednictví v Radě Evropské 

Unie. Ústředním tématem konference byla bezpečnost 

kybernetického prostoru a nových technologií. Svůj pohled a 

know-how představilo několik desítek českých a zahraničních 

řečníků – experti na kybernetickou bezpečnost a obranu, lídři 

průmyslu, odborníci z institucí Evropské unie a přední politici a 

tvůrci legislativy. 

První den konference se zaměřil na zajištění bezpečnosti 

dodavatelských řetězců ve světle kybernetické ochrany státu a 

občanů. Druhý den se debatovalo o způsobech, jak v digitální 

oblasti podpořit inovace, spolupráci s důvěryhodnými 

partnery, rozvoj bezpečné umělé inteligence a datové 

ekonomiky.  

 

Konference Making Markets 

Work for People 

Ve čtvrtek 27. října proběhla 

v Bruselu pod taktovkou 

místopředsedkyně Evropské 

komise pro digitální věk 

Margrethe Vestager konference 

Making Markets Work for People. 

Ústředním tématem byla politika 

hospodářské soutěže a její 

nezanedbatelný sociální rozměr. 

Chcete se dozvědět více? Pusťte si 

záznam z konference. 

 

Evropský kvantový počítač 
LUMI-Q v Ostravě 

Ze kterých projektů vzejdou nové 

evropské kvantové počítače? To 

rozhodl evropský společný podnik 

EuroHPC. Mezi vybranými 

projekty je i konsorcium LUMI-Q, 

jehož kvantový počítač bude 

umístěn v České republice v 

Národním superpočítačovém 

centru IT4Innovations v Ostravě. 

Přečtete si o LUMI-Q více. 

 

Festival bezpečného internetu 

Ve čtvrtek 20. října proběhla 

konference Festival bezpečného 

internetu 2022 věnovaná digitální 

gramotnosti a bezpečnosti v 

online prostředí. Řešila se témata 

jako digitální gramotnost a 

digitální identita, podvody v online 

prostředí či práce médií 

s informacemi.   

mailto:digiczech@vlada.cz
http://www.digitalnicesko.cz/
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/cs/aktuality/prvni-rocnik-czech-digital-week-je-za-nami-prinesl-napadite-vize-nove-spoluprace-i-seznameni-s-roboty/
https://digitalconference2022.cz/language/cs/#about
https://www.digitalconference2022.cz/
https://www.marketsforpeople.eu/
https://www.marketsforpeople.eu/
https://www.it4i.cz/o-it4i/infoservis/tiskove-zpravy/ceska-republika-bude-hostit-evropsky-kvantovy-pocitac-lumi-q
https://www.nic.cz/fbi_2022/
https://www.nic.cz/fbi_2022/


11. 11. 2022 

Pro odběr newsletteru nás kontaktujte na digiczech@vlada.cz            @digiczech 
www.digitalnicesko.cz 

Poslechněte si, co všechno zaznělo na páteční konferenci. 

Celý záznam včetně panelových diskuzí najdete na webu 

konference. Shrnutí z druhého dne si můžete přečíst 

v článku Euractiv.cz. 

 

Mezinárodní eGovernment konference v rámci 

českého předsednictví v Praze 

Ve dnech 22. a 23. listopadu 2022 uspořádá Ministerstvo 

vnitra společně s agenturou NAKIT v rámci CZ PRES 

dvoudenní konferenci Snadná navigace světem úřadů 2022 

s podtitulem „Jak se neztratit v on-line světě úřadů“. Jedná se 

o odbornou konferenci zaměřenou na digitální transformaci 

veřejné správy, na které je plánováno vystoupení 

tuzemských i zahraničních řečníků. Během obou dnů zazní 

zajímavé panelové diskuse s hosty, kteří o digitalizaci nejen 

mluví, ale také ji dělají.  

Na programu budou odborné prezentace s příklady z praxe 

nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Hosté se budou 

moci zapojit do zajímavých debat, kde mají příležitost slyšet 

informace a názory ohledně možností využívání digitálních 

nástrojů, navrhování a poskytování digitálních služeb veřejné správy. Dále co nového očekávat v oblasti 

elektronické identifikace a k čemu vlastně digitální identitu použít, jaké trendy provázejí digitální 

vzdělávání a spoustu dalších aktuálních témat souvisejících s digitální veřejnou správou. Pro účast na 

akci je nezbytná registrace.  

Více informací najdete na webu konference. 

Konference SEMIC 2022 

Evropská komise zahájila registraci na každoroční konferenci SEMIC 2022 k důležitosti sémantické 

interoperability z pohledu digitální transformace veřejné správy.  Letošní konference se zaměří na 

problematiku datových prostorů pro interoperabilní Evropu. Anglický název konference, kterou dne 6. 

prosince 2022 v Bruselu pořádá ředitelství DG DIGIT Evropské komise ve spolupráci se zástupci 

Ministerstva vnitra, zní „Data Spaces in an Interoperable Europe“.   

Konference se uskuteční v hybridním formátu.  Na programu konference budou prezentace a diskuse 

k problematice významu agregovaných dat pro lepší analýzu velkých objemů dat, vizualizace a 

následné rozhodování.  Vedle případových studií a příkladů dobré praxe z oblasti veřejné správy budou 

mít účastníci konference příležitost seznámit se s výzkumy zástupců akademické sféry a zkušenostmi 

zástupců členských zemí EU se sdílením dat relevantních pro státní a veřejnou správu.  

Více informací najdete zde.  

 

 

Datathon 2022 zná své vítěze 

#opendata 

Šestý ročník soutěže zaměřené na 

problematiku otevřených dat 

Datathon 2022 vyvrcholil 20.října 

vyhlášením vítězů. Do prvního kola 

se přihlásili lidé z celkem 38 zemí. Ve 

finále se postupující utkali ve čtyřech 

soutěžních kategoriích: Green Deal, 

transparentnost veřejných zakázek, 

příležitosti EU v zadávání veřejných 

zakázek pro mladé a Evropa 

připravená na digitální věk.  

 

Podívejte se na celkové výsledky 

soutěže. 

 

Zajímá vás, s čím jednotlivé týmy 

bodovaly u odborné poroty a online 

publika? Pusťte si záznam z finále 

soutěže. 
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