
 

 

 

 

  

Boj o transpozici směrnice pokračuje 

Ve středu 20. ledna 2016 proběhne na MPO vypořádání připomínek vzešlých z 

mezirezortní připomínkového řízení k návrhu zákona o opatřeních ke snížení 

nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o 

změně některých souvisejících zákonů. Návrh vypořádání připomínek poslalo 

MPO připomínkovým místům odpoledne den předem. ICT UNIE se díky dvěma 

pracovním skupinám (PS Usnadnění výstavby sítí nové generace a Legislativní 

komise pro elektronické komunikace a IT) se i na takto neseriózní postup 

připravila a její zástupci se jednání zúčastní v rámci SP ČR a HK ČR.  

O důležitosti návrhu zákona svědčí i politické rozhodnutí o umístění 

Jednotného informačního místa na ministerstvo vnitra. MV má také vykonávat 

činnosti Registru pasivní infrastruktury. 

Zákon (tj. transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze 

dne 15. května 2014) měl nabýt účinnosti 1. ledna 2016. 

Tisková zpráva SPIR 

Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) jednoznačně odmítá úvahy ministra 

vnitra Milana Chovance směrem k tzv. odanonymizování internetu a povinné 

registraci internetových uživatelů. SPIR, jež sdružuje přední subjekty české 

internetové ekonomiky od poskytovatelů obsahu až po telekomunikační 

společnosti, považuje prohlášení ministra za populistické a neslučitelné se 

svobodnou a demokratickou společností a vydalo k němu 11. ledna 2016 

tiskovou zprávu. 

V tiskové zprávě je mj. uvedeno, že resort ministerstva vnitra by měl napnout 

své snahy směrem, kterým dožene zaostalost České republiky v digitální 

oblasti, která kvůli pasivitě české státní správy v porovnání s ostatními zeměmi 

Evropské unie narůstá. Proto je absurdní, že česká vláda nerealizuje jako svou 

absolutní prioritu právě dohnání tohoto zpoždění, ale místo toho vymýšlí 

nápady, které náš další rozvoj zbrzdí, zablokují a omezí občanská práva a 

svobody, aniž by podobnými kroky došlo k jakémukoliv omezení rizik 

plynoucích z potenciálních bezpečnostních hrozeb. Tisková zpráva je k dispozici 

ZDE. 

Monitorovací zpráva ČTÚ za prosinec 2015 

Zpráva mj. uvádí do souvislostí přehled novel zákonů z konce roku se vztahem 

k působnosti ČTÚ. Zmiňuje se rovněž o aktivitě úřadu v rámci působnosti 

k ochraně spotřebitele. Závěry analýzy férových a neférových ustanovení 

shrnul ve spotřebitelském semaforu. Příloha monitorovací zprávy se rozsáhle 

věnuje Světové radiokomunikační konferenci WRC-15. 

 

 

Kalendář akcí ICT UNIE 

 

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 Usnadnění výstavby – 22. 1. 2016 
Jednání PS Usnadnění výstavby se 
uskuteční v pátek 22. ledna 2016 od 10.00 
hod. v sídle ICT UNIE. 
 

Jednání Dozorčí rady ICT UNIE – 26. 1. 
2016 
Jednání Dozorčí rady ICT UNIE se koná v 
úterý 26. ledna 2016 od 14,00 hod. v sídle 
ICT UNIE. 
 

Pracovní setkání ICT UNIE – 27. 1. 
2016 
Pracovní setkání Představenstva ICT UNIE, 
Řídících výborů a vedoucích Pracovních 
skupin se koná ve středu 27. ledna 2016 
od 13,00 hod.  
 

 

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. 
 
 

PS Kybernetická bezpečnost – 16. 3. 
2016 
Jednání PS Kybernetická bezpečnost se 
uskuteční ve středu 16. 3. od 18:00 v La 
Boca, Truhlářská 10, Praha 1. 
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http://www.spir.cz/spir-ministr-vnitra-posouva-cr-k-autoritativnim-rezimum
http://www.ctu.cz/ferove-neferove-praktiky-vyhodnoceni-smluv-nejvyznamnejsich-operatoru


 
 

 

Program OPPI vyčerpán  

Pracovníci Ministerstva průmyslu a obchodu proplatili 22. prosince 2015 

poslední žádosti o platby podnikatelům v rámci vyúčtování jejich projektů za 

minulé plánovací období. MPO je tak prvním resortem, který dočerpal 100 % z 

Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), jenž disponoval celkovou 

alokací finančních prostředků přes 3 miliardy EUR. Největší zájem v posledním 

půl roce zaznamenaly programy Rozvoj, Prosperita, Potenciál a Inovace.  

Končí veřejná konzultace k evropskému plánu eGovernment 

DO 22. ledna t.r. je ještě možné se zúčastnit veřejné konzultace k Evropskému 

akčnímu plánu eGovernment na období 2016 - 2020. Bližší podrobnosti ZDE.  

Konference Připraveno pro průmysl 4.0 

První ročník odborné konference Připraveno pro průmysl 4.0 se koná 17. února 

2016 v Obecním domě v Praze. Konferenci organizuje Elektrotechnická 

asociace České republiky pod patronací SPČR a MPO.  

Témata konference: 

 Specifické postavení českého průmyslu 

 Infrastruktura a vnitropodnikové procesy 

 Zdroje materiálové, energetické a lidské 

 Kvalita a efektivita veškerých procesů. 

Na konferenci vystoupí zástupci českých i zahraničních průmyslových firem, ale 

také zástupce Evropské komise pan Lemke či náměstek ministra průmyslu a 

obchodu.  

Uvidíte roboty, zjistíte jak na kybernetickou bezpečnost či jak se staví trup 

airbusu A350 a samozřejmě se dozvíte, co to je ten průmysl 4.0. A také 

nezapomínáme na lidi a lidské zdroje. A samozřejmě bude ze všech stran 

probíráno, „k čemu je to dobré“, a to jak velkým, tak i těm menším (MSP) 

společnostem.  

Po skončení konference následuje společenský večer v prostorách Obecního 

domu. Členové ICT UNIE mají 20 % slevu, kterou je třeba uplatnit při 

přihlašování. 

Program konference naleznete zde, profily hlavních přednášejících zde  

On-line přihlášku naleznete zde. 

ICT UNIE v médiích 

Aktuální článek na téma Národní plán rozvoje sítí nové generace byl zveřejněn 

zde: http://www.lupa.cz/clanky/penize-na-rychly-internet-jsou-v-nedohlednu-

statni-strategie-je-paskvil/ 

Aktuálně ze Svazu průmyslu a dopravy 

Elektronický bulletin Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) č. 3/2016 ze dne 18. 

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. 

 
Cyber  Security 2016 – 10. 2. 2016 
Odborná konference Cyber Security se 
koná 10. února 2016 v Konferenčním 
centru City, Praha 4. Registrace ZDE. 

 
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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https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/have-your-say-public-consultation-next-egovernment-action-plan-2016-2020
http://www.ppp4.cz/program_mw9
http://www.ppp4.cz/prednasejici_mw12
http://www.ppp4.cz/prihlaska2016_mw11
http://www.lupa.cz/clanky/penize-na-rychly-internet-jsou-v-nedohlednu-statni-strategie-je-paskvil/
http://www.lupa.cz/clanky/penize-na-rychly-internet-jsou-v-nedohlednu-statni-strategie-je-paskvil/
http://www.spcr.cz/files/cz/media/sp_info/2016_01_18.pdf
mailto:zhanzalova@upv.cz
http://eventworld.cz/akce/cyber-security-2016-88/registrace
http://www.stech.cz/konference/archiv/2016/ehealth-day-2016.aspx
http://www.vvvi.cz/

