
 

 

 

 

  

Huawei Technologies novým členem ICT UNIE 

Členskou základnu ICT UNIE, která sdružuje firmy z oboru informačních 

technologií a elektronických komunikací, rozšířila od ledna letošního roku 

společnost Huawei Technologies Czech.  

Při této příležitosti uvedl Radoslaw Kedzia, generální ředitel Huawei 

Technologies Czech:  „Pro Huawei Technologies je velkou poctou stát se členem 

ICT UNIE. Cítíme, že nyní jako součást komunity informačních a komunikačních 

technologií v České republice můžeme plně využít svůj potenciál k rozvoji tohoto 

odvětví a přispět ke zlepšení v ICT oblasti. Děkujeme za přijetí do této vynikající 

společnosti a těšíme se na skvělou spolupráci.“.  

Nařízení eIDAS – blíží se termín jeho účinnosti 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/20014 ze dne 23. července 

2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/96/ES 

(Nařízení eIDAS) bude účinné a závazné již od 1. 7. 2016 pro všechny členské 

země EU. V současné době probíhá na ministerstvu vnitra příprava legislativy, 

která bude upřesňovat podmínky implementace Nařízení eIDAS v rámci ČR. 

Boj o transpozici směrnice pokračuje 

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

mezirezortního připomínkového řízení k návrhu zákona o opatřeních ke snížení 

nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o 

změně některých souvisejících zákonů. I po projednání připomínek ICT UNIE 

vytýká návrhu zákona následující obecné nedostatky: 

 není přesně stanovený administrativní postup podávání žádostí o přístup 

k fyzické infrastruktuře (tj. povinné sdílení infrastruktury a významná 

úspora nákladů); 

 obecně převažují administrativní povinnosti nad možným využitím 

informací pro usnadnění výstavby; 

 není zřejmé, jak bude docházet k potřebné koordinaci stavebních prací; 

 obsahuje neurčité a nevyjasněné vztahy mezi jednotlivými subjekty, 

povinnými a oprávněnými, které budou následně spory nadměrně 

zatěžovat kapacitu Ministerstva vnitra, což může vést k neúměrně 

dlouhému rozhodování a nenaplnění cílů zákona; 

 absence cenové regulace v oblasti věcných břemen při výstavbě digitální 

infrastruktury, jakožto jednoho z klíčových opatření při snižování nákladů 

na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací; 

 zákon také zavádí nestandardně vysoké pokuty (až 2 miliony Kč) za pouhá 

administrativní pochybení a zároveň nastavuje velmi krátké lhůty na plnění 

povinností. 

 

Kalendář akcí 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. 

 
Workshop Správa a ukládání 
důvěryhodných dokumentů – 16. 2. 
2016 
Workshop „Správa a ukládání 
důvěryhodných dokumentů“ pod vedením 
PS Archivnictví se koná v úterý 16. února 
2016 v budově Microsoft Praha 4 od 9,00 
hodin.  
 

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

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

připomínek (tedy po jednání ve středu 20. ledna) nebylo MPO rozesláno. 

Interpelace předsedy vlády 

 V rámci interpelací přednesených na zasedání Poslanecké sněmovny dne 21. 

ledna 2016 požádal poslanec Michal Kučera předsedu vlády o odpovědi na 

otázky jaké služby v rámci eGovernmentu a kdy konkrétně budou nasazeny a 

kolik lidí je využije. Druhý dotaz směřoval na poskytování dotací v rámci OP PIK, 

konkrétně pro výstavbu sítí nové generace v tzv. bílých lokalitách, resp. jaké 

kontrolní mechanismy vláda plánuje nastavit pro to, aby se k prostředkům 

dostali i menší poskytovatelé a peníze neskončily jen u  jedné firmy. 

Stenografický záznam interpelací naleznete ZDE. 

Jak bude fungovat NAKIT 

Další ze série článků týkající se vládou schváleného státního podniku byl 

zveřejněn ZDE. Autor se kriticky zabývá dosavadním vztahem mezi 

ministerstvem vnitra a odštěpným závodem České pošty. Dosavadní smlouvy 

mezi ministerstvem vnitra a Odštěpným závodem ICT služby ukazují na výrazné 

navyšování cen oproti tržnímu prostředí. Vládou schválený plán ministerstva 

vnitra na vytvoření Národní agentury pro komunikační a informační 

technologie (NAKIT) naráží na odpor několika ministerstev, Národního 

kontrolního úřadu (NKÚ), Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) i Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Důvodů je několik, jednou z největších 

obav je každopádně podezření na další obcházení zákona o veřejných 

zakázkách a nesprávné využívání tzv. in-house výjimky. 

Seminář „Digital Objects Architecture“ 

Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádá dne 10. února 2016 od 14,00 hod. 

seminář „Digital Objects Architecture (Architektura digitálních objektů)“. 

O současném stavu projektu v ITU bude informovat (v angličtině) 

vedoucí odboru plánování a provozu ITU Alexander Ntoko. Registrace a 

podrobnosti na adrese kavi@mpo.cz. 

EIF a Komerční banka podepsaly dohodu 

Evropský investiční fond ( EIF) a Komerční banka podepsaly dohodu, která by 

měla  přinést prospěch pro více než 2300 malých a středních podniků. Výše 

prostředků činí cca 37 milionů EUR pro následující tři roky. Podrobnosti najdete 

zde:http://ec.europa.eu/commission/2014-

2019/katainen/announcements/investment-plan-europe-eif-and-komercni-

banka-sign-agreements-benefit-over-2300-smes_en 

Aktuálně ze Svazu průmyslu a dopravy 

Elektronický bulletin Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) č. 3/2016 ze dne 25. 

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 ve středu 10. února 2016 
v Konferenčním centru City, Praha 4. 
Registrace ZDE. 

 
Cyber  Security: Citizens' & 
Customers' Data Protection - 11. 2. 
2016 
Odborná konference Cyber Security se 
koná ve čtvrtek 11. února 2016 ve Villa 
Grébovka, Havlíčkovy sady 58, Praha. 
Bližší informace M. Pejřimovský 
pejrimovsky@pssi.cz. 
 

 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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