
 

 

 

 

  

Vážení členové ICTU, 

dovoluji si Vás informovat o zahájení činnosti pracovní skupiny Legislativní 

komise pro oblast IT. 

Pracovní skupina Legislativní komise pro oblast IT bude trvalá pracovní skupina, 

v níž budou zastoupeny členské organizace a jimi jmenovaní zástupci (v zájmu 

kontinuity není žádoucí častá obměna). Předsedou PS je Robert Ledvinka. 

Skupina je svolávána předsedou na základě jeho rozhodnutí, nebo na žádost 

kteréhokoliv člena kdykoliv je žádoucí vytvořit společné stanovisko či 

připomínky ICTU a prosadit je. Program pracovní skupiny se odvíjí převážně od 

pracovních aktivit MV, MPO, MMR a dalších příslušných orgánů. Obvyklá 

frekvence setkání je 2x měsíčně, v případě přípravy zásadních materiálů i 

častěji. 

Pro oblast IT pracovní skupina bude: 

 vytvářet stanoviska ICTU k návrhům legislativních a jiných opatření 

připravovaných úřady a orgány státní správy; 

 připravovat návrhy legislativních a dalších opatření, kterými ICTU 

iniciuje příslušné změny u orgánů státní správy a v parlamentu; 

  zastupovat ICTU v pracovních orgánech (seminářích, workshopech) 

organizovaných orgány státní správy a parlamentem pro přípravu 

legislativních opatření. 

Dovoluji si Vás tedy požádat o jméno a kontakty (telefon, e-mail) člena 

pracovní skupiny. Kontakty prosím zašlete e-mailem na adresu sekretariátu 

ICTU (asistentka@ictu.cz). 

První jednání Pracovní skupiny se uskuteční ve čtvrtek 3. března 2016 od 14 

hodin v sídle ICT UNIE, K Červenému dvoru 25a/3269, Praha 3. Hlavním bodem 

jednání bude příprava připomínek k Národní strategii Cloud Computingu. 

Budeme se těšit na spolupráci. 

S pozdravem 

Svatoslav Novák 

prezident 

Společnosti CNS a O2 IT Services novými členy ICT UNIE 

Členy ICT UNIE, která sdružuje firmy z oboru informačních technologií 

a elektronických komunikací, se od února letošního roku staly společnosti CNS 

a O2 IT Services.  

Společnost CNS působí v České republice již déle než 20 let. Vyvíjí software 

zejména v oblastech eHealth, informačních systémech pro státní správu a 

samosprávu a také provozuje B2B služby pro zákazníky z celé řady oborů. 

Společnost O2 IT Services je expertem v oblasti informačních technologií. 

Svými službami pokrývá celý životní cyklus IT. Portfolio tvoří především 

IT/business consulting, systémová integrace, aplikační vývoj a vývoj tzv. 

Managed Services, služby provozu a optimalizace IT a řešení bezpečnosti IT.  

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. 
 

Legislativní komise IT – 3. 3. 2016 
Jednání Legislativní komise IT se uskuteční 
ve čtvrtek 3. března 2016 od 14,00 hod. v 
sídle ICT UNIE. 

 
Jednání ŘVEK – 7. 3. 2016 
Jednání Řídícího výboru pro elektronické 
komunikace se koná ve středu 7. března 
2016 od 9, 30 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. 
 

PS eHealth – 14. 3. 2016 
Jednání PS eHealth se uskuteční ve středu 
14. 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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Evropský semestr 2016 

Evropská komise zveřejnila 26. února 2016 každoroční analýzu hospodářských 

a sociálních výzev, s nimiž se potýkají členské státy EU, tzv. zprávy o 

jednotlivých zemích. Zprávy slouží v rámci zjednodušeného evropského 

semestru pro koordinaci hospodářských politik k monitorování politických 

reforem a včasnému upozorňování na problémy, které by členské státy měly 

řešit. Poté, co byla v listopadu 2015 vydána roční analýza růstu za rok 2016 a 

doporučení týkající se eurozóny, které stanoví priority na celoevropské úrovni, 

se evropský semestr prostřednictvím dnes zveřejněných zpráv začíná 

zaměřovat na vnitrostátní otázky. 

Letošní index digitální ekonomiky a společnosti (DESI) 

Evropská Komise zveřejnila 23. února výsledky letošního indexu digitální 

ekonomiky a společnosti (DESI), který ukazuje, jakého pokroku dosáhly členské 

státy od zahájení strategie pro jednotný digitální trh v minulém roce v oblasti 

internetového připojení, digitálních dovedností, ale i veřejných služeb. 

A jak je na tom Česká republika? Jak jsme "digitální" ve srovnání s ostatními? 

Jsme průměr a klesáme v pořadí zemí. 

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. Za 

4. měsíce by například měl na území České republiky nabýt účinnosti zákon o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, který nahradí zákon o 

elektronickém podpisu. 

Výzva k předkládání projektů v IROPu 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje novou výzvu k předkládání projektů v 

Integrovaném regionálním operačním programu. Na projekty v oblasti 

elektronizace veřejné správy je připraveno více než 1,3 miliardy korun. Od 1. 

března 2016 mohou zájemci žádat o podporu. 

ICT UNIE v médiích 

Stále živé téma zpracovávání Národního plánu rozvoje sítí nové generace a 

dalších nutných dokumentů před vyhlášením výzev k čerpání prostředků 

z operačního programu PIK na ministerstvu průmyslu a obchodu s komentářem  

prezidenta ICT UNIE  Svatoslava Nováka je obsahem článku: 

http://pravo.novinky.cz/. Další článek s mnohoslibným názvem „Superrychlý 

internet v zajetí intrik“ najdete ZDE. 

 

Aktuálně ze Svazu průmyslu a dopravy 

Elektronický bulletin Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) č. 9/2016 ze dne 29. 

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. 
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