Koordinace výzkumu a vývoje v oblasti
kybernetické bezpečnosti v EU
Evropská unie (dále EU) si uvědomuje potřebu reagovat na nové výzvy v oblasti kybernetické
bezpečnosti, budovat odolnost členských států v této oblasti a zlepšovat jejich technologické
i průmyslové dovednosti. S ohledem na roztříštěnost a nedostatečnou propojenost průmyslových
a výzkumných iniciativ jednotlivých členských států vzniká na základě nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU 2021/887 ze dne 20. května 2021 Evropské průmyslové, technologické
a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost (dále Kompetenční centrum,
ECCC) a síť Národních koordinačních center (NKC). Cílem iniciativy je zajistit, aby členské země
systematicky rozvíjely výzkumné a technologické kapacity v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Kompetenční centrum
Kompetenční centrum představuje hlavní nástroj EU pro soustředění investic do výzkumu a vývoje
v oblasti

kybernetické

bezpečnosti

za

účelem

rozvoje

průmyslových,

technologických

a výzkumných kapacit, schopností a infrastruktury v dané oblasti. Centrum bude sídlit v Bukurešti
a bude koordinovat síť jednotlivých Národních koordinačních center.

Hlavní úkoly Kompetenčního centra (ECCC):
rozvíjet průmyslové, technologické a výzkumné kapacity EU v oblasti kyberbezpečnosti;
posilovat kapacitu a konkurenceschopnost EU v oblasti kybernetické bezpečnosti;
koordinovat Národní koordinační centra a zajišťovat výměnu odborných znalostí;
podporovat uvádění produktů, služeb a procesů, propojovat trhy a přilákat investice;
poskytovat finanční podporu související s kybernetickou bezpečností z programů Horizont
Evropa a Digitální Evropa;
poskytovat technickou pomoc a podporu začínajícím a malým a středním podnikům
v oblasti kybernetické bezpečnosti.
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Národní koordinační centrum
Národní koordinační centrum výzkumu a vývoje v oblasti kybernetické bezpečnosti (dále jen
„Centrum“ či NKC) je součástí Sítě národních koordinačních center, která se sestává
z jednotlivých center členských států EU. V České republice zaštituje vytvoření NKC NÚKIB.
Národní centrum má za úkol posílit spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti na národní úrovni
skrze vytvoření národních odborných komunit, dále pak podpořit přeshraniční spolupráci s dalšími
členy EU a unijními institucemi. Členy NKC budou zástupci veřejného sektoru, výzkumné
a akademické komunity a průmyslu.
Hlavní úkoly Národního koordinačního centra (NKC):
působit jako kontaktní místo pro koordinaci Komunity na národní úrovni;
propagovat účast občanské společnosti, průmyslu, akademické obce a výzkumné
komunity a dalších subjektů na vnitrostátní úrovni v přeshraničních projektech v oblasti
kybernetické bezpečnosti financovaných ze zdrojů EU;
poskytovat technickou a finanční podporu třetím stranám;
podporovat a šířit vzdělávací programy v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Přínos pro ČR:
Česká republika svým zapojením do Kompetenčního centra a sítě Národních koordinačních center
získává příležitost k networkingu, navázání spoluprací a zapojení se do projektů v oblasti
kybernetické bezpečnost na národní i mezinárodní úrovni. Stává se součástí sítě, která sdružuje
ty nejmodernější a nejinovativnější subjekty zabývající se problematikou kybernetické bezpečnosti
zajišťující a koordinující vývoj nejnovějších technologií, které přispívají k zajištění vyšší úrovně
zabezpečení Unie jako celku.

Další výhody:
určovat průmyslové, technologické a výzkumné priority v oblasti kybernetické bezpečnosti
skrze členství ve správní radě ECCC;
možnost získávat přímou finanční podporu EU včetně grantů udělovaných bez výzev
k podávání návrhů;
příležitost podílet se na posilování unijních schopností za účelem dosažení globální
konkurenceschopnosti a strategické autonomie EU v oblasti kybernetické bezpečnosti.
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Užitečné odkazy
národní výzkum a vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti v NÚKIB
nařízení Evropské parlamentu a Rady (EU) 2021/887, kterým se zřizuje ECCC a síť NKC
více informací o ECCC a NKC na stránkách Evropské komise

Časová osa
» 28. 10. 2020

Byl zahájen postup pro výběr sídla ECCC, k přijetí rozhodnutí byla
zapotřebí vzájemná dohoda členských států.

» 9. 12. 2020

Za sídlo ECCC byla zvolena Bukurešť v Rumunsku.

» 14. 12. 2020

Vyjednavači Rady a Evropského parlamentu dosáhli předběžné
dohody o návrhu na zřízení ECCC a Sítě NCCs.

» 20. 5. 2021

Bylo přijato Nařízení 2021/887, kterým se zřizuje ECCC a Síť NCCs.

» 23. 8. 2021

Vláda ČR pověřila NÚKIB zřízením NKC.

» prosinec 2021

Předložení konceptů jednotlivých NKC v členských státech
k posouzení Evropské komisi.

» konec roku 2021

Ustavování správní rady složené ze zástupců členských států EU
a Evropské komise.

» polovina roku 2022

Předpokládaná doba, kdy ECCC začne plnit své úlohy.
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