
 

 

 

 

  

Vážení členové, 

poznamenejte si prosím do svých diářů datum 16. března 2016, kdy se 

od 15:00 hodin v Clarion Congress Hotel Prague (Freyova 33, Praha 9) 

uskuteční jednání řádné Valné hromady ICT UNIE. 

     Pozvánku, včetně programu jednání a podkladů, obdržíte 

elektronicky začátkem března 2016. 

Budu se těšit na viděnou. 

S pozdravem 

Svatoslav Novák 

prezident 

ICT UNIE vítá zapojení telekomunikačního sektoru do přípravy klíčových 

dokumentů pro rozvoj vysokorychlostního internetu v Česku 

V tiskové zprávě vydané dne 18. února 2016 ICT UNIE oceňuje, že se 

telekomunikační průmysl vrací k jednání nad zásadními dokumenty týkajícími 

se rozvoje vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Impulsem k tomu 

byla schůzka zástupců tuzemského sektoru telekomunikací s ministrem 

průmyslu a obchodu Janem Mládkem, která se uskutečnila v pondělí minulý 

týden. Na ní ministr vyslechl názory jednotlivých oborových asociací a požádal 

je, aby předložily svůj, nejlépe jednotný návrh Národního plánu rozvoje sítí 

nové generace. Ten je nezbytný pro další pokračování projektu budování 

vysokorychlostních sítí v ekonomicky slabých oblastech (tzv. bílá místa) a 

umožní čerpání evropských dotací v objemu 14 miliard korun.  

Stanovisko ICT UNIE k návrhu zřízení Národního registru zdravotních 

služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění 

Vláda předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon č. č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Úprava zákona mimo 

jiné obsahuje v §77a zřízení Národního registru hrazených zdravotních služeb, 

do kterého jsou zdravotní pojišťovny povinny čtvrtletně předávat údaje o všech 

hrazených zdravotních výkonech, které obsahují zejména identifikační údaje o 

pojištěnci – rodné číslo, dále diagnózu (specifikaci výkonu), výši a typ úhrady. 

Podle důvodové zprávy je hlavním důvodem zřízení registru to, že „Stát dosud 

nemá k dispozici údaje o úhradách zdravotních služeb z veřejného zdravotního 

pojištění. Bez těchto dat však není schopen adekvátně stanovovat pravidla pro 

tyto úhrady, přičemž se jedná o pravidla pro vynakládání veřejných prostředků 

v řádu stovek miliard korun českých.“.  

Kompletní stanovisko ZDE. 

Nařízení eIDAS – účinnost již za cca 4 měsíce!  

 V současné době probíhá na ministerstvu vnitra příprava legislativy, která 

bude upřesňovat podmínky implementace Nařízení eIDAS v rámci ČR. 

 

Kalendář akcí 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. 
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Zasedání Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny 

Jednání Hospodářského výboru PSP ČR ohledně výstavby NGA sítí se konalo 

dne 17. února t. r. Premiér Bohuslav Sobotka by měl udělat kroky, které by 

zajistily, že Česko dosáhne na 14 miliard z Bruselu na rozvoj rychlého internetu. 

Usnesení, které k tomu předsedu vlády vyzývá, ve středu přijal sněmovní 

hospodářský výbor. Pro hlasovali všichni z patnácti přítomných. Důležité pro 

výstavbu sítí bude jejich přesné zmapování, aby se zjistilo, kde budou dotace 

potřeba. MPO počítá se schválením poslední verze Národního plánu rozvoje sítí 

nové generace (NPRSNG) ve vládě v červnu. 

Hospodářský výbor PSP ČR přijal usnesení č. 243 a č. 244. 

ICT UNIE a projekt Future Forces Forum 

ICT UNIE se stala partnerem projektu Future Forces Forum a 3. mezinárodní 

kybernetické konference CYBER TRENDS, která je jeho součástí a proběhne 20. 

- 21. října 2016 na výstavišti PVA EXPO PRAHA. 

Akce bude probíhat v rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti, pod 

záštitou NBÚ a programovou garancí AFCEA CZ. Více informací o celém 

projektu naleznete ZDE. 

Program konference je zaměřen na aktuální problematiku ochrany kritické 

informační infrastruktury, hybridní války, bezpečnost cloudů, možné budoucí 

kybernetické hrozby a obranu proti nim s využitím moderních technologií, 

vzdělávání v kybernetice a rozšířen o praktické ukázky, kulaté stoly a 

workshopy. Ucelené informace ve formě Call for Papers a registrační formulář 

naleznete ZDE.  

Nová možnost řešení sporů  

Nové možnosti řešení sporů přinesla do tuzemské e-commerce i novela zákona 

o ochraně spotřebitele, která začala platit už na konci loňského roku. Ta 

zavedla mimosoudní řešení sporu. Nový portál zprovoznila Evropská komise. 

Prostřednictvím stránek lze online řešit problémy občanů EU, pokud 

i obchodník má sídlo v rámci EU.  Bližší informace ZDE a ZDE. 

ICT UNIE v médiích 

V magazínu CIO Business World rekapituluje prezident ICT UNIE  Svatoslav 

Novák rok 2015: „Nějak jsme se zasekli“. Rok začínal očekáváním, že ICT 

průmysl se dočká opětovného nastartování projektů ve státní a veřejné správě. 

Většina evropských států začala uskutečňovat projekty vyplývající z evropské 

strategie DIGITAL AGENDA 2020. U nás, po osmnáctiměsíční přestávce, kdy se 

v telekomunikacích a e-governmentu příliš nedělo, se vkládaly naděje do 

budování sítí nových generací, pokračování projektů v elektronizaci státní 

správy, do elektronické identity (eIDAS), která bude iniciovat nové obchodní 

příležitosti. 

Aktuálně ze Svazu průmyslu a dopravy 

Elektronický bulletin Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) č. 8/2016 ze dne 22. 

února 2016 najdete ZDE. 
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Kalendář akcí – ostatní 

 
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. 

 

 

http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=78920
http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=78919
http://www.future-forces-forum.org/
http://www.future-forces-forum.com/useful/download?lang=en
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS
http://www.lupa.cz/clanky/brusel-spustil-web-pro-reseni-sporu-s-obchodniky-na-webu/?utm_medium=automat&utm_campaign=TW#utm_source=rss&utm_medium=text&utm_campaign=rss
http://www.spcr.cz/files/cz/media/sp_info/2016_02_22.pdf
mailto:lkanciova@upv.cz
http://www.vvvi.cz/
http://www.profiber.eu/Odborny-seminar-Site-FTTx-v-roce-2016-a-Mistrovstvi-sveta-v-mikrotrubickovani/
http://www.cebit.de/en/get-tickets/ticket-registration.xhtml
mailto:kalusek@mpo.cz
http://goo.gl/forms/QMvVx9GvFs

