
 

 

 

 

  

Vážení členové ICT UNIE, 

rok 2015 utekl jako voda. Asi je to tím, když se něco děje a máme se čím 

zabývat, pak čas běží relativně rychleji. Rok začínal očekáváním, že ICT průmysl 

se dočká opětovného nastartování projektů ve státní a veřejné správě. Vkládali 

jsme naděje do budování sítí nových generací, pokračování projektů 

v elektronizaci státní správy, do elektronické identity (eIDAS), která bude 

iniciovat nové obchodní příležitosti. Realita však byla bohužel jiná. Uzavřenost 

a tajuplnost MV byla velmi zřetelná a důvod se ukázal ve vší nahotě v srpnu, 

kdy jsme zaznamenali akce pro přesměrování dotačních 14 mld. Kč určené trhu 

telekomunikací, pokusy založit nový státní podnik NAKIT s rozsáhlými 

pravomocemi a orientací na „in-housing“. Obcházení zákona o veřejných 

zakázkách a významné poškozování rovného ICT trhu právě formou „in-

housingu“ je negativní fenomén, který se ve státní správě rozmáhá nebývalým 

způsobem a bude třeba proti tomu nadále bojovat. Nakonec i to je posláním 

naší asociace. 

Oceňuji spolupráci s dalšími asociacemi, se kterými jsme vytvořili tzv. 

Sektorovou komisi. Ta pracuje v rámci našich PS na přípravě dokumentů a 

standardů pro rozvoj sítí elektronických komunikací. Společně s dalšími 

sdruženími ICT UNIE svou kampaní za ochranu rovného konkurenčního trhu 

vybojovala návrat 14 mld. Kč zpět do odpovědnosti MPO. Nyní jen doufejme, 

že se telekomunikační sektor a MPO dohodne na podmínkách jejich čerpání a 

sítě se konečně začnou úspěšně budovat. 

Jménem představenstva ICT UNIE chci poděkovat všem aktivním členům 

pracovních komisí a jejich vedoucím za práci, kterou pro trh informačních a 

telekomunikačních technologií odvádějí. Děkuji pracovníkům kanceláře Šárce 

Štůlové, Martině Turkové, Adélce Krejčové, Davidovi Stádníkovi a Láďovi 

Chrudinovi za obětavou práci pro ICT UNII! 

ICT UNIE v roce 2015 ukázala, že je silnou a dlouhodobě stabilní 

organizací, která naplňuje své poslání být respektovanou profesní organizací 

ICT průmyslu odstraňující bariéry brzdící rozvoj informačních a 

komunikačních technologií ve prospěch spotřebitelů. ICT UNIE chce být 

partnerem i oponentem vládě České republiky v projektech podporujících 

směřování k evropské informační společnosti a modernímu výkonu státní a 

veřejné správy pracující efektivně pro občany i podnikatelský sektor. 

Všem vám přeji hodně úspěchů a hlavně pevné zdraví! 

Svatoslav Novák  

 

 

 

Kalendář akcí ICT UNIE 

 

PS Kybernetická bezpečnost – 13. 1. 
2016 
Jednání PS Kybernetická bezpečnost se 
uskuteční ve středu 13. ledna 2016 od 
18.00 hod. v salónku La Boca v Truhlářské 
ulici, Praha. 
 
 

Jednání Představenstva ICT UNIE – 
21. 1. 2016 
Jednání Představenstva ICT UNIE se koná 
ve čtvrtek 21. ledna 2016 od 11,00 hod. v 
sídle ICT UNIE. 
 

 

PS Vzdělávání – 9. 2. 2016 
Jednání PS Vzdělávání se uskuteční v úterý 
9. února 2016 od 10.00 hod. v sídle ICT 
UNIE. 

 

Valná hromada ICT UNIE – 16. 3. 2016 
Jednání Valné hromady ICTU se uskuteční 
ve středu 16. března 2016 od 15,00 hod. 
Místo bude upřesněno. Pozvánka na 
jednání, vč. programu a podkladů bude 
rozesílána začátkem března 2016. 
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Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016 

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo harmonogram výzev Operačního 

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rok 2016. Mimo 

jiné předpokládá, že výzva v PO – 4 Vysokorychlostní internet bude vyhlášena 

v srpnu 2016 a žádosti budou přijímány od září do prosince 2016. Bližší 

podrobnosti i k dalším výzvám v rámci OP PIK ZDE. 

Seminář ‘Make in India‘ 

"Make in India" je iniciativa, zahájená předsedou indické vlády Narendra 

Modim za účelem usnadnit příliv zahraničních investic. Indie prochází silnými 

ekonomickými reformami a je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik na 

světě. Velvyslanectví Indie pořádá v úterý 19. ledna 2016 od 11:00 hod. na 

Velvyslanectví Indie, Milady Horákové 93/60, Praha 7 seminář 'Make in India', 

aby seznámila potenciální zúčastněné strany v České republice s obchodními 

příležitostmi v Indii. Potvrzení účasti: commerce@eoiprague.in nebo tel: 257 

107 019. Seminář bude probíhat v anglickém a českém jazyce. 

ENISA Report 

V prosinci loňského roku vydala agentura ENISA report obsahující mj. 

doporučení pro poskytovatele cloudových služeb i finanční instituce. I když jde 

o poměrně obecný dokument, otevřeně přiznává, že jsou to zejména mylné 

představy finančních  institucí ohledně cloud technologií, díky nimž jsou tyto 

instituce přehnaně opatrné k adopci cloudových služeb, a doporučuje 

poskytovatelům cloudových služeb vytrvat ve svém úsilí „vzdělávat“ finanční 

instituce a regulátory o podstatách a výhodách cloudu. Zároveň report 

doporučuje i Komisi a dalším evropským agenturám vést informační kampaně 

cílené na finanční sektor, které by mj. objasnily rozdíly mezi cloudovými 

službami a outsourcingem, výhody a nevýhody veřejného a soukromého 

cloudu (ve srovnání s „in-house“ IT) a které by vysvětlily, které nástroje, 

certifikace, standardy atd. jsou natolik bezpečné, že umožňují využívání 

cloudových služeb i v rámci finančního sektoru. Podrobnosti ZDE. 

ICT UNIE v médiích 

Rozšířený, resp. aktualizovaný text článku (Splněný sen ministra Chovance: 

Mocný úřad na IT zakázky) o problematice související se schválením státního 

podniku NAKIT byl uveřejněný na serveru Česká pozice dne 30. prosince 2015.  

Rozhovor s prezidentem ICT UNIE Svatoslavem Novákem:  Prezident ICT Unie o 

elektronizaci zveřejněný dne 17.  12.2015 v novinách  Moravské hospodářství, 

str. 14. Speciál – eGovernment najdete ZDE. 

 

Aktuálně ze Svazu průmyslu a dopravy 

Elektronický bulletin Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) č. 1/2016 ze dne 6. 

ledna 2016 najdete ZDE a č. 2/2016 ze dne 11. ledna 2016 najdete ZDE. 

 

Kalendář akcí – ostatní 

 

Semináře Úřadu průmyslového 
vlastnictví  
Úřad průmyslového vlastnictví pořádá v 
rámci podpory mezinárodní 
konkurenceschopnosti českých firem 
semináře: 
Technická řešení - vynález / užitný vzor, 
se koná dne 27. ledna 2016, 
Ochrana designu, dne 3. února 2016, 
Práva na označení, dne 10. února 2016, 
vždy od 9:30 – 12:30 hod. Bližší 
podrobnosti: zhanzalova@upv.cz. Účast 
je bezplatná. 

 
 
eHealth Day – 16. 2. 2016 
Konference eHealth Day se koná v úterý 
16. února 2016 v Institutu klinické a 
experimentální medicíny v Praze. 
Registrace ZDE. 

 
 
Veletrh Věda Výzkum Inovace – 9. – 
11. 3 2016 
Mezinárodní veletrh Věda Výzkum 
Inovace se koná v Brně od 9. března do 
11. března 2016. Bližší informace: 
www.vvvi.cz. 
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http://www.mpo.cz/dokument166283.html
mailto:commerce@eoiprague.in
https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/cloud-computing/cloud-in-finance
http://ceskapozice.lidovky.cz/splneny-sen-ministra-chovance-mocny-urad-na-it-zakazky-p1h-/tema.aspx?c=A151226_203836_pozice-tema_lube
http://www.ezdrav.cz/prezident-ict-unie-o-elektronizaci/
http://www.spcr.cz/files/cz/media/sp_info/2016_01_06.pdf
http://www.spcr.cz/files/cz/media/sp_info/2016_01_11.pdf
mailto:zhanzalova@upv.cz
http://www.stech.cz/konference/archiv/2016/ehealth-day-2016.aspx
http://www.vvvi.cz/

