
 

 

 

 

  

Ministr průmyslu a obchodu jednal se zástupci sektoru 

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek jednal v pondělí 15. února se zástupci 

odborné veřejnosti (SP ČR, ICT UNIE, HK ČR a další) k tématu rozvoje 

vysokorychlostních internetových sítí. V úvodu ministr vysvětlil poslední kroky 

ministerstva a stav prací na návrhu zákona o opatřeních ke snížení nákladů na 

budování vysokorychlostních sítí (předložen vládě a na jednání komisí 

Legislativní rady vlády). Jednotliví zástupci sektoru přednesli své připomínky, 

které uvedli i v dopise předsedovi vlády, zejména že současný text návrhu 

zákona je z  80 % odlišný od návrhu, který byl předložen do mezirezortního 

připomínkového řízení. Podle názoru sektoru návrh zákona je spíše zákonem 

ministerstva vnitra o Jednotném informačním místě a sektoru přinese spíše 

náklady a další administrativní zátěž. 

K Národnímu plánu rozvoje sítí nové generace (NPRSNG) ministr vysvětlil, že 

plán byl předložen vládě k průběžné informaci a že se dále na něm musí 

pracovat. Finální znění musí být předloženo vládě do 30. června 2016. Podle 

názoru zástupců asociací by měl být sektor více zapojen do práce na plánu a 

zejména by jeho názory měly být více akceptovány. 

Na závěr bylo dohodnuto, že ministr průmyslu a obchodu bude informovat 

premiéra o požadavku průmyslu na setkání s ním. Přítomní zástupci průmyslu 

deklarovali ochotu spolupracovat na vyřešení vzniklých problémů. V nejkratší 

době předají MPO návrhy a připomínky jak k zákonu, tak i k NPRSNG, popř. 

dalším problémům sektoru. 

Workshop ICT UNIE – Správa a ukládání důvěryhodných dokumentů 

V úvodní části workshopu, konaného v úterý 16. února 2016, P. Kubíček (ICT 

UNIE) představil hlavní cíle práce pracovní skupiny:  

- dát elektronickému dokumentu stejnou váhu jako má papírová forma, 

- analyzovat možnosti důvěryhodného ukládání dokumentů a doporučit 

vhodné návrhy řešení. 

V dalších částech (Legislativa, normy a 

standardy, Fyzická vrstva elektronické archivace 

a Digitální důvěra a paperless)  zástupci ICT 

UNIE T. Lechner, P. Kubíček a J. Tejchman 

přiblížili účastníkům filosofii a obsah nového 

pozičního dokumentu „Správa a ukládání 

důvěryhodných dokumentů“. Závěrem bylo od 

přednášejících konstatováno, že „eIDAS je konec pochybností, pokud se podle 

něj bude postupovat, a stává se cestou k jednotnému digitálnímu trhu“. 

Součástí workshopu byly i přednášky: Důvěryhodný dokument v kontextu 

digitální kontinuity: právní aspekty (Pierstone,  J. Pattynová), eJustice 

(Ministerstvo spravedlnosti,  J. Ladin) a Realizace eIDAS u poskytovatele 

důvěryhodných služeb (I.CA, D. Bosáková). 

 

Kalendář akcí ICT UNIE 

Jednání ŘVEK – 25. 2. 2016 
Jednání Řídícího výboru pro elektronické 
komunikace se koná ve čtvrtek 25. dubna 
2016 od 9,30 hod. v sídle ICT UNIE. 
 

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. 
 

PS eGovernment 2014+ – 7. 3. 2016 
Jednání PS eGovernment 2014+ se 
uskuteční ve středu 7. března 2016 od 
17,00 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. 
v Clarion Congress Hotel Prague. 
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 

 

ICTea: Mobilní zařízení - hrozba pro 
firemní data -  24. 2. 2016  
Networkingové setkání ICTea: Mobilní 
zařízení - hrozba pro firemní data se koná 
v Praze (Černá labuť) dne 24. února 2016. 
Program a více informací naleznete ZDE. 
Registrace ZDE. Pro členy ICT UNIE je 
zvýhodněné vstupné 500 Kč bez DPH. 
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http://www.ictu.cz/fileadmin/user_upload/documents/Pracovni_skupiny/Archivnictvi/2016/Sprava_a_ukladani_duveryhodnych_dokumentu.pdf
http://www.ictu.cz/fileadmin/user_upload/documents/Pracovni_skupiny/Archivnictvi/2016/Sprava_a_ukladani_duveryhodnych_dokumentu.pdf
https://events.economia.cz/16401-ictea-mobilni-zarizeni-hrozba-pro-firemni-data?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=tyden-5-interni&utm_term=position-3
https://events.economia.cz/objednavka/16401-ictea-mobilni-zarizeni-hrozba-pro-firemni-data


 
 

 

 

Pracovní jednání ICT UNIE – „in – housing“  

Na základě jednání Představenstva a Řídících výborů dne 27. ledna 2016 

k věcnému plánu aktivit na rok 2016 bylo definováno několik zásadních priorit 

další činnosti ICT UNIE z. s. Jednou z nich je téma „IN-HOUSING“ ve státní 

správě. Určitě jste zaznamenali tendence k zakládání nových státních podniků a 

přebírání činností v oblasti ICT, které byly vždy doménou soukromého sektoru. 

Jednou z mnoha příčin, proč k tomu dochází, je současné znění zákona č. 

137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, který definuje „in-housing“. Dalšími 

příčinami je problematické vlastní zadávání zakázek a také jisté zájmy budovat 

vývojové, servisní a „službové“ činnosti ve státních organizacích (např. Národní 

agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.,apod.).  

Z uvedeného důvodu svolal prezident ICT UNIE pracovní jednání na čtvrtek 25. 

února 2016 ve 14.00 hod., v sídle ICT UNIE, K Červenému dvoru 25a/3269, 

Praha 3. Hlavním bodem schůzky bude definování organizace a cílů v řešení 

uvedené problematiky. V případě, že máte zájem o tuto problematiku, zašlete 

jméno vašeho zástupce na e-mail asistentka@ictu.cz do středy 24. února 2016. 

Bilancování předsedy Rady ČTÚ 

Co, kde, kdy a jak bylo zveřejněno v rozhovoru s předsedou Rady Českého 

telekomunikačního úřadu Jaromírem Novákem. Např. že Česku chybí ten pravý 

digitální šampion, o dražbě kmitočtů i o Národním plánu rozvoje sítí nové 

generace před vypršením jeho mandátu. 

Nařízení eIDAS – účinnost se blíží  

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. 

Projekt „smart engineering” – hledání partnerů z řad členů ICT UNIE 

Holandská společnost De2C plánuje v Praze založit centrum “smart 

engineering” v oblasti projektování telekomunikační infrastruktury. Ve 

spolupráci s agenturou CzechInvest hledají vhodné partnery pro svůj projekt. 

Setkání je plánováno na den 22. února odpoledne, nebo 23.února dopoledne. 

Podrobnosti sdělí Eva Jungmannová (CzechInvest). 

Konzultace EK k trhu s roamingem končí 

Veřejná konzultace k přezkumu národních velkoobchodních trhů s roamingem, 

politiky přiměřeného využívání a mechanismu udržitelnosti, uvedených v 

nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu, které se mění nařízením (EU) č. 

2015/2120 končí 18. února! 

Aktuálně ze Svazu průmyslu a dopravy 

Elektronický bulletin Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) č. 7/2016 ze dne 15. 

února 2016 najdete ZDE. 
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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. 
 

CeBIT – 14. 3. – 18. 3. 2016 

Veletrh CeBit se koná v Hannoveru ve 
dnech 14. března až 18. března 2016. 
Kancelář ICT UNIE zajistila bezplatné 
permanentní vstupenky na veletrh (v 
elektronické a tištěné formě) pro členy 
ICTU. Vstupenky podléhají registraci ZDE. 

 

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 -17. 3. – 18. 3. 2016 

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. 
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