
 

 

 

 

  

První letošní zasedání RHSD 

První zasedání Rady hospodářské a sociální dohody (tripartita), které se konalo 

v pondělí 1. února 2016, se zabývalo mj. aktuální situací v OKD. Členové 

tripartity se shodli na tom, že prioritou vlády musí být pomoc horníkům. 

Důležitým bodem programu bylo projednání stavu přípravy a projednávání 

novelizace stavebního zákona, což je jeden z mála dosud nenaplněných 

závazků programového prohlášení vlády. Vláda už projednala základní teze 

novely a její časový harmonogram. Začít platit by mohla ve druhé polovině 

tohoto roku. Dalším projednávaným bodem byla například situace čerpání 

prostředků Evropské unie. 

NPRSNG  →  jednání vlády 

Vláda ČR dne 8. února 2016 mj. jednala i o předloženém aktuálním znění 

Národního plánu rozvoje sítí nové generace. Jeho součástí je i nově přidaný 

Akční plán zaměřený na stanovení jednotlivých termínů nutných pro dokončení 

celého procesu. Pro dokončení finálního textu NPRSNG stále platí termín 30. 

červen jeho předložení do vlády.  

Nejnověji se na ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka obrátil dopisem v 

otázce čerpání 14 miliard korun evropských dotací na rozvoj rychlého internetu 

europoslanec Pavel Telička. Pokud vláda do 30. června nepošle Evropské 

komise Národní plán rozvoje sítí nové generace, vystaví se riziku, že finanční 

prostředky přijde. 

Boj o transpozici směrnice na pokračování 

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. První jednání 

v komisích LRV je avizováno na 16. února. Pak bude o návrhu jednat vláda a 

parlament.  Jedna z možných otázek: Jaký bude výsledek vládního projednávání 

návrhu zákona? 

 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. 

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. 

 

Kalendář akcí 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. Potvrzení účasti ZDE nejpozději do 
11. února 2016. 
 

Jednání ŘVIS – 2. 3. 2016 
Jednání Řídícího výboru pro informační 
společnost se koná ve středu 2. března 
2016 od 14,00 hod. v sídle ICT UNIE. 
 

Jednání Představenstva ICT UNIE – 
8.3. 2016 
Jednání Představenstva ICT UNIE se koná 
v úterý 8. března 2016 od 17,00 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. 
 

 

 

 

 

Kalendář akcí – ostatní 

 

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. 
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http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/tripartita-se-sesla-na-letosnim-prvnim-jednani--resila-okd-i-stavebni-zakon--139786/
http://www.telicka.eu/upload/1454429183.pdf
mailto:asistentka@ictu.cz
http://eventworld.cz/akce/cyber-security-2016-88/registrace


 
 

 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT) je nový 

státní podnik, který vznikl za účelem plnění ICT strategie zřizovatele – 

Ministerstva vnitra. To jej založilo na základě usnesení vlády z 21. prosince 

2015. Ředitelem nového státního podniku jmenoval ministr vnitra odborníka 

s dlouholetými manažerskými zkušenostmi z oblasti ICT Alana Ilczyszyna.  

V reakcích médií (ZDE nebo ZDE) lze např. nalézt:  MV vnitra vloží do nového 

státního podniku na rozjezd deset milionů korun ze svého rozpočtu. NAKIT by 

pro MV měl poskytovat služby na základě smlouvy o poskytování informačních 

a komunikačních služeb. Finančně soběstačný má být po čtvrt roce.  

Změny limitů veřejných zakázek 

 Od 1. ledna 2016 přineslo nařízení vlády č. 393/2015 Sb., kterým se mění 

nařízení vlády č. 77/2008 Sb. a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., v účinném znění 

změny v limitech pro veřejné zakázky. Zákon o veřejných zakázkách rozděluje 

veřejné zakázky podle výše jejich předpokládané hodnoty na nadlimitní, 

podlimitní a veřejné zakázky malého rozsahu. Tak např. některé limity pro 

nadlimitní zakázky nově činí:  

Pokud je zadavatelem Česká republika a státní příspěvková organizace, finanční 

limit pro dodávky a služby se mění z částky 3.395.000,- Kč na 3.686.000,- Kč. 

Finanční limit pro stavební práce se mění na 142.668.000,- Kč. Pro služby 

uvedené v příloze č. 1 v kategorii 5 (telekomunikační služby) a v kategorii 8 

(služby ve výzkumu) platí nový finanční limit 5.706.000,- Kč. 

Co se týče ostatních veřejných zadavatelů a dotovaných zadavatelů, finanční 

limit pro dodávky a služby se mění na 5.706.000,- Kč.  

HK nabízí program: Brána do Persie 

Hospodářská komora připravila program podpory Brána do Persie, který se 

plně rozběhne 1. března 2016. Jeho součástí bude kromě celé řady 

podnikatelských fór a kulatých stolů i podpora podnikatelů v oblasti exportních 

dokumentů či speciální informační web, zástupci českých firem se budou moci 

zúčastnit i podnikatelské mise do Íránu, která se uskuteční v dubnu t. r.  

Česká republika představuje digitální ekonomiku 

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pořádá 16. února v 

Lichtenštejnském paláci konferenci "Česká republika představuje digitální 

ekonomiku"  v rámci setkání hospodářských výborů Parlamentů zemí V4. 

Změna sídla Hospodářské komory 

Hospodářská komora České republiky bude od 1. března 2016 sídlit na nové 

adrese: FLORENTINUM, Na Florenci 2116/15, Praha 1, PSČ 110 00, GPS: 

50°5'20.260"N, 14°26'6.850"E. Kanceláře HK ČR se budou nacházet ve 4.NP a 

budou přístupné z recepce A. 

Aktuálně ze Svazu průmyslu a dopravy 

Elektronický bulletin Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) č. 6/2016 ze dne 8. 

února 2016 najdete ZDE. 
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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: 
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. 
 

Sítě FTTx v roce 2016 – 10. 3. - 11. 3. 
2015 
Seminář Sítě FTTx v roce 2016, včetně 
Mistrovství světa v mikrotrubičkování, se 
koná 10. 3. a 11. 3. 2016 v Brně. 
 

ITALSKO - ČESKÉ EKONOMICKÉ 
FÓRUM – 17. 3. 2016 
Italsko-české ekonomické fórum 
zaměřené na společnosti ze sektoru 
obrany, letectví, kyberobrany a 
elektroniky se koná 17. března 2016 
v Praze na Žofíně. Přihlášky do 29.2. ZDE. 

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://www.mvcr.cz/clanek/vznika-narodni-agentura-pro-komunikacni-a-informacni-technologie.aspx
http://www.lupa.cz/clanky/tak-prece-ministerstvo-vnitra-uz-ma-vysneny-nakit/
http://www.egov.cz/clanky/vnitro-protlacilo-vznik-nakit-reditelem-bude-alan-ilczyszyn
http://www.komora.cz/aktualni-zpravodajstvi/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2016/brana-do-persie-hk-cr-startuje-novy-program-na-podporu-ceskych-firem-se-zajmem-o-iran.aspx
http://www.spcr.cz/files/cz/media/sp_info/2016_02_08.pdf
mailto:pejrimovsky@pssi.cz
http://www.stech.cz/konference/archiv/2016/ehealth-day-2016.aspx
mailto:lkanciova@upv.cz
http://www.vvvi.cz/
http://www.profiber.eu/Odborny-seminar-Site-FTTx-v-roce-2016-a-Mistrovstvi-sveta-v-mikrotrubickovani/
mailto:kalusek@mpo.cz
http://goo.gl/forms/QMvVx9GvFs

