
 

 

 

 

  

Pokračování řešení NPRSNG 

Neformální Platforma ICT průmyslu se dohodla s Ministerstvem průmyslu a 

obchodu na aktivaci čtyř pracovních skupin: 

- velkoobchodní nabídka, 

- definice, parametry NGA sítí,  

- nedotační podpora, 

- dotační podpora. 

ICT UNIE má zástupce v každé skupině. Činnost, závěry a koordinace práce 

zástupců bude koordinována na pravidelných zasedáních Legislativní komise 

pro EK. 

Zřízené pracovní skupiny by měly přispět nejen k vytvoření kvalitního 

Národního plánu rozvoje sítí nové generace, ale i dokumentů pro následné 

vypsání výzev v rámci čerpání dotačních prostředků z programu OP PIK.  

Z práce pracovních skupin by mělo ministerstvo čerpat i potřebné znalosti a 

podklady pro transpozici směrnice 2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů 

na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Projednávání 

návrhu zákona (transpozice směrnice) bylo Legislativní radou vlády přerušeno a 

MPO jej má dopracovat podle připomínek LRV.  

Reforma ochrany dat v EU 

Poslanci Evropského parlamentu schválili ve čtvrtek 14. dubna nová pravidla 

pro ochranu údajů. Obecné nařízení nahradí stávající směrnici o ochraně 

osobních údajů z roku 1995 tak, aby byla občanům poskytnuta větší kontrola 

nad jejich osobními soukromými informacemi. 

Zpráva ENISA 

Evropská agentura pro síťovou a informační bezpečnost (ENISA) zveřejnila svoji 

již pátou zprávu o kybernetických hrozbách pro Evropu za uplynulý rok. Bližší 

informace ZDE. 

On-line aktivity plánuje jen polovina respondentů 

Výzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků potvrdil, že valná 

většina drobných podnikatelů a malých firem vnímá internet a on-line 

propagaci jako důležité nástroje, on-line aktivity ale plánuje jen polovina 

dotazovaných. Bližší informace ZDE. 

Pokročilé digitální dovednosti prokazuje necelá čtvrtina Čechů. Mezi 28 

zeměmi EU náleží Česku v tomto ohledu až 21. příčka. Můžeme s tím něco do 

konce roku 2020 udělat? 

Řešení účastnických sporů o peněžitá plnění v oblasti EK  

Vláda ČR přijala dne 11.dubna usnesení č. 314, na základě kterého řešení 

účastnických sporů o peněžitá plnění v oblasti elektronických komunikací 

zůstává v kompetenci ČTÚ. 

 

Kalendář akcí ICT UNIE 

 

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. 

 
 
Legislativní komise EK – 20. 4. 2016 
Jednání Legislativní komise EK se koná ve 
středu 20. dubna 2016 od 13,00 hod. 
v sídle ICT UNIE. 
 
 

Legislativní komise IT – 21. 4. 2016 
Jednání Legislativní komise IT se koná ve 
čtvrtek 21. dubna 2016 od 14,00 hod. 
v sídle ICT UNIE. 
 
 

PS Usnadnění výstavby – 3. 5. 2016 
Jednání PS Usnadnění výstavby se koná v 
úterý 3. května 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. 

 
 
Jednání ŘVIS – 19. 5. 2016 
Jednání Řídícího výboru pro informační 
společnost se koná ve čtvrtek 19. května 
2016 od 13,00 hod. v sídle ICT UNIE. 
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20160407IPR21776/Reforma-ochrany-dat-Parlament-schv%C3%A1lil-nov%C3%A1-pravidla-pro-digit%C3%A1ln%C3%AD-prost%C5%99ed%C3%AD
https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/enisa2019s-cyber-threat-overview-2015
http://e-svet.e15.cz/it-byznys/podnikatelum-chybi-digitalni-gramotnost-cesky-rust-je-kvuli-tomu-krehky-1287912
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2016-04-11


 
 

 

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ 

Dne 14. března vydal ČTÚ pravidelnou monitorovací zprávu za měsíc březen 

2016. Mj. v ní naleznete informaci o situaci na trhu elektronických komunikací 

a informaci o zdražení základních poštovních služeb Českou poštou. 

„Šrotovné“ na TV nebude 

Ministerstvo průmyslu a obchodu předpokládá, že letos na podzim by mohlo 

začít vysílání terestrické televize v systému DVB-T2, kterou dosud přijímá přes 

70 % obyvatel. Příprava parametrů nového vysílání zpožďuje a tak není jasné, 

které televize budou po roce 2020 fungovat. Bližší podrobnosti např. ZDE. V 

roce 2018 plánují České Radiokomunikace spustit souběžné vysílání nového a 

současného digitálního standardu na celém území republiky. Síť pro nové DVB-

T2 začnou budovat na konci letoška. 

ČTK vydalo dne 14. dubna 2016 zprávu, že by MPO finančně podpořilo obměnu 

televizních přijímačů v souvislosti s přechodem pozemního televizního vysílání 

z DVB—T na DVB—T2. Nepravdivé tvrzení s odvoláním na údajný výrok 

předsedy expertní skupiny MPO pro digitalizaci Pavla Dvořáka na čtvrteční 

konferenci k digitalizaci převzala některá média. Odmítavou reakci MPO 

najdete 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 skoro za dva měsíce! 

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

k nařízení eIDAS) je v současné době v Poslanecké sněmovně. 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. 

Ochrana a úspěšné předání rodinné firmy 

Cílem regionálních „roadshow“ je nabídnout českým podnikatelům informace 

o svěřeneckých fondech, které jim mohou pomoci s orientací v problematice 

právních, daňových a účetních předpisů. Na semináři budou na praktických 

příkladech prezentována možná řešení, jejich výhody i rizika a velký prostor 

bude dán i otázkám účastníků semináře.  Účast na seminářích je pro členy HK 

ČR zdarma. Termíny plánovaných seminářů:  

Pardubice                    3. 5. (Hotel Euro) 

Plzeň                           25. 5. (Golden Fish) 

České Budějovice    17. 5. (Zvon) 

Bratislava                     4.10. (Arcadia) 

Zájemci se mohou registrovat na e-mailové adrese: roadshow@glatzova.com.  

Aktuálně ze Svazu průmyslu a dopravy 

Elektronický bulletin Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) č. 16/2016 ze dne 

18. dubna 2016 najdete ZDE. 

 

Kalendář akcí – ostatní 

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 od v prostorách ČVUT 
Praha. Podrobnosti členové obdrží 
emailem. Účast na semináři zdarma. 
Registrace: http://www.profiber.eu/Akce/ 
nebo martina.cibulova@profiber.eu. 

 

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. 

Semináře Úřadu průmyslového 
vlastnictví  
Úřad průmyslového vlastnictví pořádá v 
rámci podpory mezinárodní 
konkurenceschopnosti českých firem 
semináře: 
Asijské databáze, dne 4. května 2016, 
Databáze průmyslových vzorů, dne 18. 
května 2016, 
Úvod do problematiky průmyslových práv, 
dne 15. června 2016, 
vždy od 9:30 – 12:30 hod. Bližší 
podrobnosti: zhanzalova@upv.cz. Účast je 
bezplatná. 

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.  

Konference Smart Cards & Devices 
Forum – 27. 5. 2016  
9. ročník konference Smart Cards & 
Devices Forum  se koná dne 27. 5. 2016 
v konferenčním sále OKsystem a.s. Praha 
4. Vstup zdarma po registraci ZDE. 
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