
 

 

 

 

  

Volba prezidenta ICT UNIE 

Dne 8. března 2016 zasedalo Představenstvo ICT UNIE z.s. Na 

programu jednání mělo jediný bod: volbu nového prezidenta ICT UNIE 

z.s. , který stojí v čele Představenstva. 

Do posledního kola výběrového řízení se probojovali tři velmi kvalitní 

kandidáti: Mgr. David Voska, Mgr. Zdeněk Zajíček a Ing. Michal Hátle, 

CSc. 

Tajnou volbou byl zvolen Mgr. Zdeněk Zajíček.  Do funkce prezidenta 

ICT UNIE z.s. bude jmenován od 17. března 2016 na tříleté funkční 

období.  

Valná hromada ICT UNIE – připomenutí 

Dne 16. března 2016 se od 15:00 hodin v Clarion Congress Hotel Prague 

(Freyova 33, Praha 9) uskuteční jednání řádné Valné hromady ICT UNIE 

s následujícím programem: 

1. Zahájení, schválení programu jednání VH 
2. Volba orgánů VH ICTU (předseda VH, 2 členové mandátové komise, 2 

ověřovatelé zápisu, zapisovatel)  
3. Schválení výroční zprávy o činnosti ICTU za rok 2015  
4. Schválení zprávy Dozorčí rady ICTU za rok 2015 
5. Informace k pozici: Prezident ICT UNIE 
6. Schválení rámcového plánu práce a návrhu rozpočtu ICTU na rok 

2016 
7. Volba dvou členů Řídícího výboru pro informační společnost 

s mandátem do roku 2019 a volba tří členů Dozorčí rady s mandátem 
do roku 2019 

8. Přestávka  
9. Vyhlášení výsledků voleb do Řídícího výboru pro informační 

společnost a Dozorčí rady  
10. Různé, diskuse, závěr  

Legislativní komise pro oblast IT poprvé zasedala 

Legislativní komise pro oblast IT ICT UNIE se sešla dne 3. března 2016 na svém 

prvním zasedání. Zabývala se mj. zejména aktuálními úkoly: 

 zpracování legislativního podkladu pro poziční dokument ICTU k návrhu MV 
„II. Národní strategie cloud computingu“, 

 upozornění na materiál MV „Informace o zajištění vybraných ICT služeb 
využívaných státní správou a zajišťovaných podnikem Česká pošta, s.p.“, 

 upozornění na materiál MV „Návrh na rozdělení státního podniku Česká 
pošta, s. p. odštěpením Odštěpného závodu ICT služby se současným 
sloučením Odštěpného závodu ICT služby s Národní agenturou pro 
komunikační a informační technologie, s. p., 

 upozornění na materiál MF „Návrh na úpravu daňových zákonů“.   

 

Kalendář akcí 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. 
 

 

 

 

 

 

9/2016 9. 3. 2016 



 
 

 

Novela zákona o elektronických komunikacích v Senátu 

Senátoři na své březnové schůzi poslali z prvního čtení novelu zákona o 

elektronických komunikacích iniciovanou senátorkou Alenou Dernerovou, 

která by se mohla nazývat „Bič na operátory“. Návrh, který oficiálně podpořil i 

ministr průmyslu Jan Mládek, však bude mít ke konečnému schválení ještě 

těžkou cestu. Proti totiž bojují někteří Mládkovi úředníci. Podrobnosti 

naleznete ZDE. 

ČTÚ zahájil konzultaci k nové metodice 

Český telekomunikační úřad zpracoval pro účely provádění analýz relevantních 

trhů návrh aktualizované Metodiky analýz relevantních trhů, a zahájil veřejnou 

konzultaci. K aktualizaci stávající metodiky k provádění analýz relevantních 

trhů, uváděné vždy v rámci jednotlivých opatření obecné povahy – analýz 

relevantních trhů, přistoupil Úřad vzhledem k potřebě zapracování nově 

vydaných dokumentů zejména Evropskou komisí a Sdružením evropských 

regulačních orgánů BEREC. Aktualizovaná metodika zohledňuje dosavadní praxi 

a poznatky získané v rámci již proběhlých kol analýz relevantních trhů a 

poznatky z některých notifikačních řízení u Evropské komise analýz 

prováděných ostatními národními regulačními orgány členských států EU. 

Připomínky k návrhu lze uplatnit do 8. dubna 2016. 

EK zveřejnila nové přehledy 

Evropská Komise zveřejnila 1. března nové přehledy o eGovernmentu 

v jednotlivých zemích Evropské unie. Přes všechny vydané strategie (uvedené 

v přehledu o České republice) využití e-komunikace občan – stát stále u nás 

pokulhává. Srovnávací přehled pro celou unii zatím nebyl zveřejněn. 

CEF Telecom - chystané výzvy  

Z programu CEF Telecom bude v průběhu roku 2016 vypsáno několik výzev pro 

předkládání návrhů na projekt s celkovým možným financováním ve výši 

maximálně 70 mil. EUR na evropské telekomunikační projekty. V pracovním 

programu 2016 jsou vypsané aktivity, které by služby měly obsahovat, a 

podmínky úspěšnosti podávaných projektů. Dne 17. března 2016 se bude 

konat virtuální informační den k vypsaným výzvám a obecně k pracovnímu 

programu - bližší informace zde. 

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. V současné době 

probíhá na ministerstvu vnitra příprava legislativy, která bude upřesňovat 

podmínky implementace Nařízení eIDAS v rámci ČR. Již za necelé 4. měsíce! 

Aktuálně ze Svazu průmyslu a dopravy 

Elektronický bulletin Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) č. 10/2016 ze dne 7. 

března 2016 najdete ZDE. 
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Kalendář akcí – ostatní 

 
Semináře Úřadu průmyslového 
vlastnictví  
Úřad průmyslového vlastnictví pořádá: 
Databáze patentů a užitných vzorů ÚPV a 
úvod do databáze ESPACENET - 16. 
března, 
Databáze ESPACENET – 30. března, 
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://byznys.lidovky.cz/bic-na-operatory-rozdelil-mladkuv-urad-ministr-ho-haji-cast-uredniku-je-proti-18z-/firmy-trhy.aspx?c=A160304_122526_firmy-trhy_onv
http://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu-online/55185/soubory/metodikaartnavrhprovk201633.docx
https://joinup.ec.europa.eu/community/nifo/og_page/egovernment-factsheets
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/ckeditor_files/files/eGovernment%20in%20Czech%20Republic%20-%20February%202016%20-%20v2_00.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/wp2016_adopted_20160303.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/wp2016_adopted_20160303.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2016-cef-telecom-virtual-info-day
http://www.spcr.cz/files/cz/media/sp_info/2016_03_07.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

