
 

 

 

 

  

Pracovní setkání ICT UNIE dne 27. ledna 2016 
Pracovní setkání Představenstva ICT UNIE, Řídících výborů a vedoucích 

Pracovních skupin, které se konalo ve středu 27. ledna 2016, se zabývalo mj. 

- komunikací se státní správou, 

- problematikou In-housing, 

- problematikou NGA/dotace do sítí, 

- spoluprácí se SPČR a HK, 

- pracovními skupinami. 

Přítomní vzali na vědomí informaci o schválení Legislativní komise IT, jejímž 

vedením byl pověřen Robert Ledvinka. 

Polotovar NPRSNG  →  směr vláda  

Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo minulý týden vládě k informaci 

aktuální znění Národního plánu rozvoje sítí nové generace. Tento polotovar 

stále obsahuje i po mezirezortním připomínkovém řízení řadu nepřesností, 

resp. nevypořádaných připomínek. Stále nezahrnuje data z mapování ČTÚ, 

protože jejich sběr stále probíhá. Vedle toho vznikl Akční plán, což je 

„víceméně“ interní dokument MPO zaměřený na stanovení jednotlivých 

termínů celého procesu. 

Pro dokončení finálního textu NPRSNG stále platí termín 30. červen jeho 

předložení do vlády.  

Reakce médií (včetně reakcí veřejnosti) na současný stav důležitého 

dokumentu nutného pro zahájení čerpání dotací naleznete např. ZDE.  

Nařízení eIDAS – účinnost za 5 měsíců 

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 

Ministerstvo průmyslu a obchodu poslalo návrh zákona o opatřeních ke snížení 

nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o 

změně některých souvisejících zákonů do vlády. Následovat bude projednávání 

návrhu zákona v Legislativní radě vlády, resp. v jejích komisích. Pak bude o 

návrhu jednat vláda a parlament.  Zbývá otázka: Kdy a v jakém stavu podepíše 

zákon prezident? Protože návrh zákona obsahuje vady (viz minulé číslo eF) 

budou se současným stavem návrhu zabývat i PS Usnadnění výstavby sítí nové 

generace a Legislativní komise pro elektronické komunikace ICT UNIE. 

 

 

 

Kalendář akcí 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. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalendář akcí – ostatní 

Semináře Úřadu průmyslového 
vlastnictví  
Úřad průmyslového vlastnictví pořádá v 
rámci podpory mezinárodní 
konkurenceschopnosti českých firem 
semináře: 
Práva na označení, dne 10. února 2016, 
vždy od 9:30 – 12:30 hod. Bližší 
podrobnosti: zhanzalova@upv.cz. Účast je 
bezplatná. 
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http://www.lupa.cz/clanky/sobotka-svadi-vidu-za-nepovedenou-internetovou-strategii-na-ctu-nepravem/
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Nová pravidla pro předávání dat s USA 

Komisařka Věra Jourová v úterý předložila Evropské komisi návrh nové dohody 

o předávání elektronických dat s USA. Na poslední chvíli dojednané podmínky 

mají zachránit tisíce podniků a zajistit ochranu soukromí Evropanů na 

internetu. Předchozí dohodu, nazvanou Safe Harbor (bezpečný přístav), zrušil 

loni počátkem řijna Soudní dvůr EU na základě žaloby rakouského studenta 

Maxe Schremse na Facebook. Bližší podrobnosti ZDE. 

Výsledky veřejné konzultace EK 

První stručné výsledky veřejné konzultace o regulačním prostředí pro on-line 

platformy, on-line zprostředkovatele, data a cloud computing a spolupracující 

ekonomiky jsou k dispozici ZDE. Konzultace probíhala od září 2015 do ledna 

2016. Nejvěší část respondentů byla z Německa (17 %), Belgie (13 %) a Velké 

Británie (11 %). 

První letošní jednání Tripartity  

Rada hospodářské a sociální dohody ČR (Tripartita) se v pondělí 1. února 2016 

sešla na svém prvním jednání v letošním roce. Zabývala se především aktuální 

situací v OKD a projednávání novelizace stavebního zákona. 

Aukce zbylých kmitočtů pro LTE 

 Český telekomunikační úřad (ČTÚ) chce vyhlásit aukci zbývajících kmitočtů pro 

rychlé mobilní sítě LTE v první polovině února. Zahájení aukce se již zdrželo o 

více než rok kvůli nutnosti snížit roční poplatky za využívání spektra. Kvůli 

vysokým poplatkům by byl o frekvence zřejmě nižší zájem. Vláda nové nařízení 

o výši poplatků za rádiové kmitočty schválila až loni v listopadu.  

Návrh poplatků za elektřinu – pozor! 

Energetický regulační úřad představil tarifní strukturu, která by měla od 

příštího roku zásadně změnit výpočet regulačních poplatků za elektřinu. 

Účtování distribučních poplatků nebude podle rezervované kapacity či 

spotřeby, ale podle rezervovaného příkonu (velkoodběratelé) či velikosti jističe 

(domácnosti, malé firmy). Konkrétní dopad nového systému si každý může 

spočítat po zadání údajů ZDE a předat i své názory. Upozornění: změna 

způsobu účtování bude mít dopad na všechny odběratele elektrické energie.  

ICT UNIE v médiích 

Rozhovor s prezidentem ICT UNIE “Svatoslav Novák (ICT Unie): Končím i kvůli 

frustraci ze státní správy“ o závěru jeho funkčního období byl zveřejněn ZDE.  

Aktuálně ze Svazu průmyslu a dopravy 

Elektronický bulletin Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) č. 5/2016 ze dne 1. 

února 2016 najdete ZDE. 

Digitální agenda pro Evropu – informace 

Aktuální informace k Digitální agendě pro Evropu lze průběžně získat ZDE. Na 

adrese cnect-newsroom@ec.europa.eu se lze přihlásit k odběru 

„Newsletteru“. 
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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. 

 
Semináře Úřadu průmyslového 
vlastnictví  
Úřad průmyslového vlastnictví pořádá v 
semináře: 
Databáze ochranných známek - 2. března 
2016, 
Databáze patentů a užitných vzorů ÚPV a 
úvod do databáze ESPACENET, -  
16. března 2016, 
Databáze ESPACENET – 30. března 2016, 
vždy od 9:30 – 12:30 hod. Bližší 
podrobnosti: lkanciova@upv.cz. Účast je 
bezplatná. 

 
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. 
 

Konference Digital economy: chances 

and challenges 

ČTÚ společně s organizací ICANN pořádá 
konferenci „Digital economy: chances and 
challenges“ na podporu digitální 
ekonomiky v regionu V4, která se 
uskuteční 17. – 18. března 2016 
v prostorách hotelu Corinthia v Praze. 
Registraci můžete provést ZDE. 

http://byznys.lidovky.cz/jourova-ma-hotova-pravidla-jak-brusel-ohlida-nase-data-mirici-do-usa-1pd-/media.aspx?c=A160201_162736_firmy-trhy_pave#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln-media&utm_
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/first-brief-results-public-consultation-regulatory-environment-platforms-online-intermediaries
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/tripartita-se-sesla-na-letosnim-prvnim-jednani--resila-okd-i-stavebni-zakon--139786/
http://www.ctu.cz/
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http://www.spcr.cz/files/cz/media/sp_info/2016_02_01.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom
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http://eventworld.cz/akce/cyber-security-2016-88/registrace
mailto:pejrimovsky@pssi.cz
http://www.stech.cz/konference/archiv/2016/ehealth-day-2016.aspx
mailto:lkanciova@upv.cz
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http://goo.gl/forms/QMvVx9GvFs

