
 

 

 

 

  

ICT UNIE na konferenci ISSS 2016 

Neděle 3. dubna  

Společenský večer ICT UNIE a partnerů 

V neděli 3. dubna 2016 se tradičně v předvečer konání 19. ročníku konference 

Internet ve státní správě a samosprávě uskutečnil společenský večer ICT UNIE a 

partnerů. Partnery letos byli AutoCont CZ a. s., ICZ a.s., Microsoft s.r.o. VITA 

software s.r.o., a magazín Egovernment. 

Úvodní slovo patřilo nově zvolenému 

prezidentovi ICT UNIE Zdeňkovi Zajíčkovi.  

Za partnery vystoupil Jaroslav Biolek, 

předseda představenstva společnosti 

AutoCont CZ, za společnost ICZ její 

obchodní ředitel Roman Zemánek, za 

společnost Microsoft ČR ředitel pro vnější  

vztahy Václav Mach  a nakonec všechny 

hosty pozdravila Ivana Havlíková, 

jednatelka společnosti VITA software.  

V průběhu večera vyhlásil Alexandr 

Karásek, zástupce vydavatele, výsledky 

golfového turnaje magazínu Egovernment. 

Celkovým vítězem turnaje se stal Radek 

Baloun ze společnosti ICZ a.s. 

Pondělí 4. dubna 

Slavnostní zahájení 

Podobně jako tomu bylo v rámci předchozích ročníků, i tentokrát byla ICT UNIE  

„vidět“ na konferenci ISSS 2016, konané jako obvykle v Hradci Králové. Mezi 

řečníky slavnostního zahájení letos byla přítomna komisařka Věra Jourová, 

která se vedle zmínky o digitálním jednotném evropském trhu věnovala 

především otázkám bezpečnosti a ochrany dat. Mj. též sdělila, že „když to 

nebude nutné, IT providery regulovat nechceme.“.  

 Prezident ICT UNIE Zdeněk Zajíček nechyběl mezi řečníky (35:51) při 

dopoledním slavnostním zahájení. Mottem jeho příspěvku bylo představení 

Iniciativy 20 20 20. 

Digitální dokumenty a spisové služby 

Zástupce ICT UNIE Ing. Jaroslav Lubas vystoupil v bloku Digitální dokumenty a 

spisové služby II  s přednáškou na téma Důvěryhodný dokument. 

Setkání zástupců vysokých škol, ICT UNIE a Ministerstva školství mládeže a 

tělovýchovy 

Další z tradičních diskusních setkání ICTU, zástupců vysokých škol a dalších 

osobností z akademické sféry, byznysu i politiky moderoval místopředseda 

představenstva ICTU Zdeněk Pilz.  Během téměř dvouhodinové diskuse byla 

probrána řada otázek z oblasti spolupráce vysokých škol a průmyslu: jak 

zajistit, aby školy vychovaly absolventy v počtu a se znalostmi a dovednostmi 

Kalendář akcí 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. 

 
 
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. 
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požadovanými trhem práce, jak hodnotit a financovat vysoké školy, nejen 

převážně za kvantitu (počet studentů) a za publikační činnost (RIV), ale i za 

kvalitu a náplň výuky. 

Úterý 5. dubna 

Urychlení výstavby vysokorychlostních sítí 

V rámci odborného bloku Urychlení výstavby vysokorychlostních sítí, 

moderovaného Jaroslavem Krupkou, zaměřeného na problematiku výstavby 

vysokorychlostních přístupových sítí nové generace v Česku, vystoupil i 

prezident ICT UNIE Zdeněk Zajíček.  Závěrečnou část tohoto bloku tvořily 

dotazy účastníků, mj. zástupců samospráv, adresované přednášejícím a 

návazná diskuse. Podstatou dotazů byla zejména problematika přidělování 

dotací z programu OP PIK. Prezentace přednášejících naleznete ZDE (v 

programu Eliščin sál – 9.30 – 10.20).  

Návrh zákonů k eIDAS v PSP 

Návrh nového zákona o službách vytvářejících důvěru (tz. prováděcího zákona 

k nařízení eIDAS) byl z vládní úrovně poslán do Poslanecké sněmovny. Návrh 

zákona je veden jako tisk č. 763 a včetně doprovodných dokumentů jej 

naleznete ZDE.  

Návrh navazujícího zákona o změně dalších zákonů (kvůli nařízení eIDAS) 

je veden jako tisk č. 764 a včetně doprovodných dokumentů jej naleznete 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 bude 

účinné a závazné již od 1. 7. 2016. Tedy již za dva a půl měsíce! 

Ministerstvo vnitra prezentovalo řadu kroků k zajištění podmínek vyplývajících 

z Nařízení eIDAS na konferenci ISSS 2016 v Hradci Králové. Podrobnosti 

naleznete ZDE. 

Postoj Rady EU pro oblast ochrany údajů 

Dne 8. dubna 2016 přijala Rada EU v prvním čtení svůj postoj k reformě v 

oblasti ochrany údajů, který dláždí cestu pro konečné přijetí legislativního 

balíčku Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání v dubnu.  

Toto formální přijetí přichází po kompromisní dohodě s Evropským 

parlamentem, ke kterému došlo v prosinci 2015. 

ICT UNIE v médiích 

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

UNIE byl zveřejněn zde: 

http://domaci.ihned.cz/c1-65242470-drive-popohanel-internet-za-stat-ve-sve-

nove-roli-prosazuje-zajmy-operatoru-a-it-firem, Stejný rozhovor byl zveřejněn 

v tištěném vydání Hospodářských novin dne 12. dubna 2016. 

Aktuálně ze Svazu průmyslu a dopravy 

Elektronický bulletin Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) č. 15/2016 ze dne 

11. dubna 2016 najdete ZDE. 

 

Kalendář akcí – ostatní 

 
 
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. 

 

Setkání k zahájení činnosti Českého 
ekosystému integrované zdravotně-
sociální péče -  4. 5. 2016 
Setkání se uskuteční 4. května. 2016 v 
prostorách Národní technické knihovny, 
Technická 6/2710, Praha 6. Program i 
registraci naleznete ZDE. 
 

Konference TechEd-DevCon 2016 - 
16. – 19. 5. 2016 
14. ročník největší odborné IT konference 
v Čechách, TechEd-DevCon se koná ve 
dnech 16. – 19. května 2016. Více 
informací na www.teched.cz. 

 

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.  
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