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Novinky v oblasti výzkumu a vývoje v kybernetické bezpečnosti
VEŘEJNÁ PODPORA

AKCE

Rada vlády řešila Národní plán obnovy v

Evropský

oblasti vědy a výzkumu

bezpečnosti

4. září proběhlo zasedání Rady vlády pro

Říjen

výzkum, vývoj a inovace. Hlavními tématy

kybernetické

jednání byly Inovační strategie ČR 2019-2030,

osvětové kampaně se snaží Evropská unie

Podpora výzkumu, vývoje a inovací v rámci

zvyšovat povědomí o kybernetické bezpečnosti

hospodářské strategie (Národní plán obnovy) a

a to jak mezi občany, tak mezi organizacemi.

Návrh rozpočtu na VaVaI na roky 2021-2023.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci

Více o výsledcích zasedání se může dočíst na

byla většina seminářů, přednášek a konferencí

www.vyzkum.cz.

přesunuta do online podoby. V současné době

Vláda

schválila

nový

program

je

měsíc

vyhlášen

kybernetické

jako

evropský

bezpečnosti.

V rámci

měsíc
této

ale stále probíhá možnost zapojit se do této
osvětové kampaně a přidat svou plánovanou

bezpečnostního výzkumu

akci pod taktovku evropského měsíce pro

Vláda ČR schválila 7. září nový Program

kybernetickou bezpečnost. Více informací jak se

bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj,

zapojit naleznete zde.

testování a evaluace nových bezpečnostních

V rámci

technologií (SECTECH). Jeho cílem je především

panelovou diskusi pro pracovníky prevence

využít potenciál soukromého sektoru k vývoji

v kyberprostoru. Akce je součástí Festivalu

nových bezpečnostních technologií a tím

Bezpečného Internetu.

této

kampaně

NÚKIB

uspořádal

podporovat a rozvíjet bezpečnost státu a
občanů. Více o programu naleznete zde.

Cyber Week v Tel Avivu, tentokrát online
Ve dnech 19. – 21. října proběhne další ročník
Cyber Week, který se za posledních devět let
stal

jednou

z klíčových

akcí

v

oblasti

kybernetické bezpečnosti na světě. Tento rok se
akce uskuteční virtuálně a je zpoplatněná (30
USD).

www.nukib.cz
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PUBLIKACE
ENISA:

Certifikace

v kybernetické

Nový web NÚKIB

bezpečnosti

Byl spuštěn nový web NÚKIB. Nově je kategorie

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a

výzkum zařazena pod Kybernetická bezpečnost

informací (ENISA) představila novou publikaci,

-> Výzkum. K výzkumu na aktualizovaných

ve které se věnuje certifikačním schématům,

stránkách naleznete řadu informací a nově také

která se vztahují k technologiím kybernetické

kategorii publikace, kde budeme zveřejňovat

bezpečnosti. Tento dokument byl pojmenován

všechny nově vydávané newslettery, publikace

„Common Criteria based European candidate

a další dokumenty, které se budou vztahovat

cybersecurity certification scheme“. Dokument

k otázkám výzkumu a vývoje na NÚKIB.

je dostupný na stránkách ENISA.

Brožura k výročí programu Future and
Emerging Technologies

PETR MARTINEK; p.martinek@nukib.cz
Oddělení výzkumu a evropské spolupráce, NÚKIB

Evropská komise zveřejnila brožuru: „Voices
from the Future: 30 Years of Breakthrough
Technologies in Europe“. Brožura představuje
vize výzkumu nových technologií a vysvětluje
vývoj některých výzkumných politik. Brožura a
více informace je k nalezení zde.

www.nukib.cz
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