
 

 

 

 

  

Valná hromada ICT UNIE – již zítra! 

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  

Další zasedání RHSD 

Již 126. Plenární schůze RHSD ČR (Tripartita) se konala 7. března 2016. Na 

program byly zařazeny mj. body: 

     1.3. Podpora výzkumu, vývoje a inovací ve vztahu ke konkurenceschopnosti 

             Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2016 - 2020 

     1.5. Informace o situaci a o ptřeních vlády v oblasti digitální agendy včetně 

Národní iniciativy Průmysl 4.0. 

              Informace o situaci a opatřeních vlády v oblasti digitální agendy včetně 

Národní iniciativy Průmysl  4.0. 

     2.2. Stav přípravy a projednávání novelizace stavebního zákona 

              Stav přípravy a projednávání novelizace stavebního zákona 

Na Tripartitě také zaznělo: Trváme na jmenování hlavního koordinátora pro 

oblast digitální agendy. Žádáme, aby Strakovka připravila kompletní přehled 

kroků digitální agendy za všechna ministerstva a MPO implementaci. 

V roce 2015 opět vzrostl HDP  

Podle zpřesněného odhadu ČSÚ se hrubý domácí produkt ve 4. čtvrtletí zvýšil 

meziročně o 4,0 % a oproti předchozímu čtvrtletí se nezměnil. Růst HDP za celý 

rok 2015 činil 4,3 %. Potvrzen byl také fakt, že se na růstu nejvíce podílel 

průmyslu, konkrétně zpracovatelský průmysl zhruba polovinou. Pozitivem byly 

ale i kladné příspěvky v ostatních sektorech, např. informační a komunikační 

činnosti meziročně vzrostly o 7%. Za růstem stála domácí i zahraniční poptávka 

– rostla spotřeba, investice i zahraniční obchod. 

 

 

Kalendář akcí 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.  
 
 
 

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. 
 
 

Legislativní komise pro oblast 
elektronických komunikací – 23. 3. 
2016 

Jednání Legislativní komise pro oblast 
elektronických komunikací se uskuteční ve 
středu 23. 3. od 13:00 v sídle ICT UNIE. 

 

Legislativní komise pro oblast IT – 24. 
3. 2016 

Jednání Legislativní komise pro oblast IT 
se uskuteční ve čtvrtek 24. 3. od 14:00 
v sídle ICT UNIE. 
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http://ipodpora.odbory.info/soubory/dms/wysiwyg_uploads/49d32b386d9d3ba5/uploads/Narodni_politika_vyzkumu_vyvoje.docx
http://ipodpora.odbory.info/soubory/dms/wysiwyg_uploads/49d32b386d9d3ba5/uploads/Informace_o_situaci_a_opatrenich.doc
http://ipodpora.odbory.info/soubory/dms/wysiwyg_uploads/49d32b386d9d3ba5/uploads/Informace_o_situaci_a_opatrenich.doc
http://ipodpora.odbory.info/soubory/dms/wysiwyg_uploads/49d32b386d9d3ba5/uploads/Stav_pripravy_a_projednavani_nov.docx
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/tvorba-a-uziti-hdp-4-ctvrtleti-2015


 
 

 

Další strategie zpracovávaná MPO má zpoždění 

Zpoždění nabírá vypořádávání připomínek ke Strategii rozvoje terestrické 

televizní platformy v České republice, jež má řešit přechod na nový vysílací 

standard DVB-T2 a bude podkladem pro vznik závazného harmonogramu 

zapínání sítí DVB-T2 a vypínání stávajících sítí DVB-T. Terestrická platforma je 

stále nejvíce využívanou v České republice. Už nyní je jisté, že původně 

plánovaný start dvou přechodných celoplošných sítí DVB-T2 na začátku června 

(u příležitosti začínajícího Mistrovství Evropy ve fotbale) se nestihne a není 

jisté, zda tyto přechodné multiplexy vůbec letos odstartují. K samotnému 

přechodu vydalo MPO tiskovou zprávu. 

Stávající občanky se opět budou měnit 

Další slogan z tisku: Česko chystá národní elektronickou identitu a e-občanky. 

Nové občanské průkazy budou schopné fungovat v rámci evropského 

elektronického ověřování. Jedna část nové kartičky má obsahovat informace 

pro styk se státními službami a na druhé části pak bude zdarma vydávaný 

elektronický podpis. K tomu dle současných prohlášení vnitra půjde přidávat 

další podpisy a aplikace tak, aby občanka šla využít i pro ověřenou komunikaci 

v rámci komerční sféry.  

Současná občanka s čipem, kterou si zájemci mohli pořídit, pro tyto účely 

nebude fungovat. Podle MV při jejím zavádění „nikdo nic netušil o eIDASu“. 

Majitelé současných čipových občanek mají dostat nové průkazy zdarma podle 

plánu v příštím roce.  

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! 

ICT UNIE v médiích 

Změnu na místě prezidenta ICT UNIE, ke které byla vydána tisková zpráva, 

zaznamenali např.: 

 http://ictrevue.ihned.cz/c1-65206670-zdenek-zajicek-prezidentem-ict-

unie-svatoslav-novak-znovu-nekandidovali 

  http://www.lupa.cz/clanky/ict-unii-povede-zdenek-zajicek-stal-i-za-

vznikem-czech-pointu/ 

 http://www.feedit.cz/wordpress/2016/03/14/zdenek-zajicek-zvolen-

prezidentem-ict-unie/ 

Aktuálně ze Svazu průmyslu a dopravy 

Elektronický bulletin Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) č. 11/2016 ze dne 

14. 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. 

 
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. 

 

AMPER – 15. 3. – 18. 3. 2016 

24. mezinárodní veletrh AMPER se koná 
v Brně ve dnech 15. března až 18. března 
2016. Bližší informace 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. 

 

ISSS 2016 – 4. 4. – 5. 4. 2016 

19. Mezinárodní konference ISSS /V4DIS 
2016 zaměřená na reformu veřejné 
správy, rozvoj e-governmentu a 
informatizaci společnosti se koná ve 
dnech  4. – 5. dubna 2016 v Hradci 
Králové. 

http://www.mpo.cz/dokument170610.html
http://www.lupa.cz/clanky/cesko-chysta-narodni-elektronickou-identitu-a-e-obcanky/?utm_medium=automat&utm_campaign=TW#utm_source=rss&utm_medium=text&utm_campaign=rss%C2%A0%E2%80%A6
http://www.ictu.cz/aktualne/detail-aktuality/?no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=56&cHash=2e51472025bac63cf42497cc160041d5
http://ictrevue.ihned.cz/c1-65206670-zdenek-zajicek-prezidentem-ict-unie-svatoslav-novak-znovu-nekandidovali
http://ictrevue.ihned.cz/c1-65206670-zdenek-zajicek-prezidentem-ict-unie-svatoslav-novak-znovu-nekandidovali
http://www.lupa.cz/clanky/ict-unii-povede-zdenek-zajicek-stal-i-za-vznikem-czech-pointu/
http://www.lupa.cz/clanky/ict-unii-povede-zdenek-zajicek-stal-i-za-vznikem-czech-pointu/
http://www.feedit.cz/wordpress/2016/03/14/zdenek-zajicek-zvolen-prezidentem-ict-unie/
http://www.feedit.cz/wordpress/2016/03/14/zdenek-zajicek-zvolen-prezidentem-ict-unie/
http://www.spcr.cz/files/cz/media/sp_info/2016_03_14.pdf
mailto:lkanciova@upv.cz
http://www.cebit.de/en/get-tickets/ticket-registration.xhtml
http://www.amper.cz/
mailto:kalusek@mpo.cz
http://goo.gl/forms/QMvVx9GvFs

