
 

 

 

 

  

Vážení členové, 

rád bych vám i touto cestou poděkoval za gratulace k mému 

zvolení do funkce prezidenta ICT UNIE. 

V nastávajícím období bych se rád s vámi se všemi osobně 

sešel a prodiskutoval další směřování našeho spolku. Jsem 

přesvědčen, že musíme opět spojit síly a napříč politickým 

spektrem hledat podporu pro rozvoj digitální ekonomiky a  

eGovernmentu. Věřím, že se nám spojence podaří najít.  

Přeji nám všem mnoho úspěchů, trpělivosti a neutuchajícího 

nadšení z práce, kterou děláme.  

Váš 

Zdeněk Zajíček 

Valná hromada ICT UNIE 

Ve středu 16. března 2016 se od 15,00 hodin v Clarion Congress Hotel Prague 

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

Valná hromada mj.   

 schválila výroční zprávu o činnosti ICT UNIE za rok 2015, 

 schválila rámcový plán práce a návrh rozpočtu ICT UNIE na rok 2016, 

 schválila zprávu Dozorčí rady ICT UNIE za rok 2015. 

Valná hromada vyslechla dva prezidenty ICT UNIE, odcházejícího -  Svatoslava 

Nováka s bilančním projevem a přáním všeho nejlepšího ICT UNII do dalšího 

období a přicházejícího – Zdeňka Zajíčka s projevem o budoucnosti a 

poděkováním odcházejícímu prezidentovi. 

Valná hromada také zvolila novou Dozorčí radu, která buda v dalším období 

pracovat ve složení Pavel Kolář, František Korbel a Tomáš Renčín. Dále Valná 

hromada zvolila dva členy Řídícího výboru pro informační společnost 

s mandátem do roku 2019: Vladimíra Měkotu a Jaroslava Pejčocha. 

ICT UNIE a  ISSS 2016 

Společenský večer ICT UNIE a jejích partnerů se bude konat již tradičně večer 

před zahájením ISSS 2016, v neděli 3. dubna 2016 od 21,00 hodin. Partnery 

letošního ročníku akce jsou AUTOCONT, ICZ, VITA software, Microsoft a E-

government. Členové pozvánku obdrží e-mailem. 

Další akcí, které se zúčastní zástupci ICT UNIE bude pondělní Slavnostní 

zahájení (Zdeněk Zajíček, prezident ICT UNIE), blok Digitální dokumenty a 

spisové služby II (Ing. Jaroslav Lubas), Setkání zástupců vysokých škol ICT UNIE 

a MŠMT (Zdeněk Pilz). Zástupci ICT UNIE se zúčastní i  úterního dopoledního 

bloku Urychlení výstavby vysokorychlostních sítí. Předběžný program a 

informace o akci ISSS najdete ZDE. 

 

 

Kalendář akcí ICT UNIE 

 

Legislativní komise pro oblast IT – 29. 
3. 2016 

Jednání Legislativní komise pro oblast IT 
se uskuteční ve čtvrtek 24. 3. od 14:00 
v sídle ICT UNIE. 

 

Společenský večer 3. 4. 2016 
Společenský večer ICT UNIE a jejích 
partnerů se bude konat již tradičně večer 
před zahájením ISSS 2015, v neděli 3. 
dubna 2015 od 21:00 hodin. Partnery 
letošního ročníku akce jsou AUTOCONT, 
ICZ, Microsoft, VITA software a E-
government. Členové pozvánku obdrží e-
mailem. 
 

PS Vzdělávání – 12. 4. 2016 
Jednání PS Vzdělávání se uskuteční v úterý 
12. dubna 2016 od 15:30 hod. v sídle ICT 
UNIE. 

 
Jednání ŘVEK – 20. 4. 2016 
Jednání Řídícího výboru pro elektronické 
komunikace se koná ve středu 20. dubna 
2016 od 9,30 hod. v sídle ICT UNIE. 
 

Jednání ŘVIS – 21. 4. 2016 
Jednání Řídícího výboru pro informační 
společnost se koná ve čtvrtek 21. dubna 
2016 od 9,00 hod. v sídle ICT UNIE. 
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Návrh na zmocněnce do vlády 

Nový kurz MPO i celého kabinetu znamenající více pozornosti zanedbávané 

digitální oblasti dokazuje i návrh na vytvoření funkce vládního zmocněnce pro 

digitální ekonomiku. Po koordinátorovi snah, které více či méně vyvíjelo 

několik vládních rad, už dlouho volají zástupci podnikatelů. Podrobnosti ZDE. 

Opět NPRSNG  

Na vzniku a intenzivní činnosti pracovní skupiny pro dokončení Národního 

plánu rozvoje sítí nové generace se 18. března dohodl ministr průmyslu a 

obchodu Jan Mládek se zástupci odborné veřejnosti (neformální Platformou 

sektoru ICT) na dalším setkání k problematice tzv. vysokorychlostního 

internetu. Další Informace ZDE. Na setkání byly vyjasněny postoje obou stran a 

zároveň potvrzen termín předložení Národního plánu rozvoje sítí nové 

generace do vlády 30. června 2016.  

Jednotný nákup mobilních telefonů nebude 

Centrální nákupy státu byly jedním z plánů ministerstva financí, jak ušetřit 

stamiliony. Teď se jich ale stát alespoň v případě mobilních služeb vzdává. 

Do roku 2020 jednotná soutěž na mobilní volání a internet nebude, protože si 

vláda určila jiné priority. Ušetřit se přitom mohly desítky milionů ročně. 

Mobilní služby budou státu dál poskytovat všichni operátoři. Jediná smlouva, 

která by nahradila desítky současných kontraktů, by se podle ministerstva 

financí tolik nevyplatila. 

Nová agentura pro OP PIK 

Poslanecká sněmovna schválila 4. března 2016 novelu zákona o podpoře 

malého a středního podnikání, která umožní vznik nové Agentury pro 

podnikání a inovace. API má vzniknout rozdělením nynější vládní agentury pro 

podporu investic CzechInvest. Bude mít na starosti administraci fondů 

Evropské unie, spadající pod ministerstvo průmyslu a obchodu tedy i dotace 

pro podporu výstavby sítí nové generace. 

V EU je běžné zeměpisné blokování 

Podle prvních závěrů šetření Komise v odvětví elektronického obchodování je v 

EU běžné zeměpisné blokování. Důvodem jsou částečně jednostranná 

rozhodnutí společností neprodávat v zahraničí, ale také smluvní překážky 

vytvořené společnostmi, které brání spotřebitelům v nákupu po internetu v 

jiných členských státech EU. 

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 bude 

účinné a závazné již od 1. 7. 2016. Tedy již za přibližně tři měsíce! 

Aktuálně ze Svazu průmyslu a dopravy 

Elektronický bulletin Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) č. 12/2016 ze dne 

21. března 2016 najdete ZDE. 
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Kalendář akcí – ostatní 

 
Semináře Úřadu průmyslového 
vlastnictví  
Úřad průmyslového vlastnictví pořádá: 
Databáze ESPACENET – 30. března, 
od 9:30 – 12:30 hod. Bližší podrobnosti: 
lkanciova@upv.cz. Účast je bezplatná. 
 

 
 

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. 

 

Digital Trust & Paperless Conference 
2016 – 14. 4. 2016 
Konference Digital Trust & Paperless 
Conference 2016 se koná dne 14. dubna 
2016 ve Vila Grébovka 
Havlíčkovy sady 58, Praha 2. Bližší 
informace ZDE. 

 

16. DATA CENTER & BUSINESS 
WORLD CONGRESS -26. 5. 2016  
16. DATA CENTER & BUSINESS WORLD 
CONGRESS se uskuteční 26. května 2016 
v LA FABRIKA, Praha. Bližší podrobnosti 
ZDE.  

 

http://byznys.lidovky.cz/digitalni-prumysl-ceka-velka-rosada-bude-mit-i-vlastniho-vladniho-zmocnence-17i-/firmy-trhy.aspx?c=A160318_120134_firmy-trhy_onv
http://www.mpo.cz/dokument171182.html
http://www.oppik.cz/aktuality/oppik-bude-spravovat-nova-agentura
http://www.oppik.cz/aktuality/oppik-bude-spravovat-nova-agentura
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-922_cs.htm
http://www.spcr.cz/files/cz/media/sp_info/2016_03_21.pdf
mailto:lkanciova@upv.cz
http://www.sefira.cz/dtp-2016-uvod
http://kongres.altron.net/

