
 

 

 

 

  

Valná hromada ICT UNIE 

Ve středu 16. března 2016 se  Clarion Congress Hotel Prague (Freyova 33, 

Praha 9) uskutečnilo jednání řádné Valné hromady ICT UNIE. Několika 

momentkami (bez komentáře) se vracíme k jejímu průběhu: 

 

               
 

 

               
 

 

               
 

 

ICT UNIE a  ISSS 2016 - připomenutí 

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. Pozvánka byla rozeslána členům 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 

Společenský večer 3. 4. 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, Microsoft, VITA software a E-
government.  
 

Legislativní komise pro EK – 6.4. 2016 
Jednání Legislativní komise pro EK se 
uskuteční ve středu 6. dubna 2016 od 
13:00 hod. v sídle ICT UNIE. 

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

 
PS Kybernetická bezpečnost – 14. 4. 
2016 
Jednání PS Kybernetická bezpečnost se 
uskuteční ve čtvrtek 14. dubna od 18:00 
v La Boca, Truhlářská 10, Praha 1. 
 

PS eGovernment 2014+ – 19. 4. 2016 
Jednání PS eGovernment 2014+ se 
uskuteční v úterý 19. dubna 2016 od 
17,00 hod. v sídle ICT UNIE. 
 

Jednání ŘVEK – 20. 4. 2016 
Jednání Řídícího výboru pro elektronické 
komunikace se koná ve středu 20. dubna 
2016 od 9,00 hod. v sídle ICT UNIE. 
 

Představenstvo ICT UNIE - 20. 4. 2016 
Zasedání Představenstva ICT UNIE se koná 
ve středu 20. dubna 2016 od 11,00 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. 
 

Dozorčí rada ICT UNIE – 4. 5. 2016 
Jednání Dozorčí rady ICT UNIE se koná ve 
středu 4. května 2016 od 14,00 hod. v 
sídle ICT UNIE. 

 

12/2016 29. 3. 2016 

https://www.isss.cz/


 
 

 

Přerušené jednání dvou návrhů zákonů v LRV 

Legislativní rada vlády přerušila ve čtvrtek 24. března 2016 projednávání dvou 

klíčových (pro ICT UNII a nejen pro ni) zákonů a to: „Návrh zákona o opatřeních 

ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických 

komunikací a o změně některých souvisejících zákonů“ a „Návrh zákona, 

kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony“. 

Ke svému rozhodnutí dospěla v návaznosti na vyjádření jednotlivých komisí 

Rady a také z důvodu obsáhlosti a složitosti projednávaného obsahu obou 

návrhů zákonů. Bližší podrobnosti ZDE. 

Do aukce došly přihlášky stávajících operátorů 

Za účasti notáře a zástupců zájemců o účast v aukci byly 23. března 2016 

otevřeny obálky se žádostmi o udělení práv k rádiovým kmitočtům ve 

výběrovém řízení v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz. Na základě provedené 

kontroly ČTÚ konstatoval, že všechny došlé žádosti splňují formální požadavky 

stanovené v kapitole 8.2.1 Vyhlášení výběrového řízení a obsahují i povinné 

přílohy. Úřad nyní žádosti vyhodnotí žádostí z hlediska splnění všech 

stanovených podmínek účasti ve výběrovém řízení. Aukční fáze by měla začít 

27. dubna 2016. Bližší podrobnosti ZDE. 

EK vydala zprávu o veřejné konzultaci 

Evropská komise vydala 23. března 2016 souhrnnou zprávu o veřejné 

konzultaci o revizi národních velkoobchodních trhů pro roaming, fair use 

politiku a mechanismus udržitelnosti. Veřejná konzultace probíhala od 26. 

listopadu 2015 do 18. února 2016. 

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 tři měsíce! 

Ministerstvo vnitra zpracovalo k zajištění podmínek vyplývající z Nařízení eIDAS 

„Návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce“. 

Návrh zákona má adaptovat národní právní řád na nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické 

identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na 

vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES a plnění úkolu vyplývajícího z 

Plánu legislativních prací na rok 2015 a Akčního plánu České republiky 

Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016. 

ICT UNIE v médiích 

Rozhovor nového prezidenta ICT UNIE o restartu vztahů a dalším směřování ICT 

UNIE byl zveřejněn zde: 

http://www.lupa.cz/clanky/chci-restartovat-vztahy-se-statem-rika-novy-

prezident-ict-unie/ 
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Kalendář akcí – ostatní 

 
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. 

 
Přenosové parametry a kvalita služeb 
v sítích NGA – 28. 4. 2016 
Technický workshop Přenosové 
parametry a kvalita služeb v sítích NGA se 
koná dne 28. dubna v prostorách ČVUT 
Praha. Podrobnosti členové obdrží 
emailem. 

 

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://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/tiskove-zpravy/legislativni-rada-vlady-prerusila-projednavani-obou-dnesnich-navrhu-zakonu--141801/
http://www.ctu.cz/tiskova-zprava-do-aukce-kmitoctu-v-pasmech-1800-mhz-2600-mhz-se-hlasi-trojice-stavajicich-mobilnich
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-review-national-wholesale-roaming-markets-fair-use-policy?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=roaming
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNA44K4DFF
http://www.lupa.cz/clanky/chci-restartovat-vztahy-se-statem-rika-novy-prezident-ict-unie/
http://www.lupa.cz/clanky/chci-restartovat-vztahy-se-statem-rika-novy-prezident-ict-unie/
http://www.sefira.cz/dtp-2016-uvod
http://kongres.altron.net/

