
 

 

 

 

  

Další díl práce MPO a ICT průmyslu 

Neformální Platforma ICT průmyslu se dne 22. dubna 2016 sešla na dalším 

jednání s  Ministerstvem průmyslu a obchodu, resp. s ministrem Janem 

Mládkem. Na jednání byla oběma stranami komentována dosavadní práce čtyř 

společných pracovních skupin: 

- velkoobchodní nabídka, 

- definice, parametry NGA sítí,  

- nedotační podpora, 

- dotační podpora. 

Diskutovanými body byla obava Platformy, zda se stihnou finanční prostředky 

vyčerpat podle podmínek stanovených pro program OP PIK, do pátku 29. 

dubna by měl být k dispozici výčet bariér výstavby NGA. Dále byla diskutována 

problematika občanských sdružení, která nejsou u ČTÚ registrována jako 

podnikající subjekty, provozující někdy i rozsáhlé WiFi sítě. Současně byla 

diskutována i možnost, že by jednotným informačním místem nebylo 

Ministerstvo vnitra, ale Český telekomunikační úřad.  

Bližší podrobnosti o činnosti, závěrech a koordinaci práce zástupců ICT UNIE 

v pracovních skupinách budou sděleny na pravidelných středečních zasedáních 

Legislativní komise pro EK. 

 

Úplné výsledky dvou veřejných konzultací 

Úplné zprávy o výsledcích dvou veřejných konzultací k jednotnému digitálnímu 

trhu o regulaci telekomunikací a o budoucích potřebách rychlosti připojení k 

Internetu a kvalitě byly zveřejněny Evropskou komisí dne 20. dubna 2016. 

Plány EK k digitalizaci evropského průmyslu 

Evropská komise zveřejnila dne 19. dubna 2016 své plány, jak pomoci 

evropskému průmyslu, malým a středním podnikům, vědcům a veřejným 

orgánům co nejlépe využít nové technologie. Komise navrhuje konkrétní 

opatření mj. k urychlení vývoje společných standardů v prioritních oblastech, 

jako jsou 5G komunikační sítě nebo kybernetická bezpečnost, a modernizaci 

veřejných služeb. V rámci dnešních plánů Komise zřídí evropský cloud. 

Několik členských států EU (včetně České republiky) již zahájilo strategie 

na podporu digitalizace průmyslu. Je však potřeba komplexní přístup 

na evropské úrovni, aby nedocházelo k tříštění trhů a aby bylo možné získat 

přínosy z vývoje v oblasti digitalizace, například ty, jež nabízí internet věcí. Na 

jednotném digitálním trhu by měly, podle Komise bezpečně a hladce, 

komunikovat miliardy propojených zařízení – včetně telefonů, počítačů 

a senzorů – bez ohledu na jejich výrobce, technické vlastnosti nebo zemi 

původu. Bližší podrobnosti o plánovaných opatřeních, včetně přijatých sdělení 

k jednotlivým oblastem najdete ZDE.  

Reakci českého média najdete ZDE. 

 

Kalendář akcí 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. 
 

Legislativní komise EK – 4. 5. 2016 
Jednání Legislativní komise EK se koná ve 
středu 4. května 2016 od 13,00 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. 
 

Legislativní komise EK – 11. 5. 2016 
Jednání Legislativní komise EK se koná ve 
středu 11. května 2016 od 13,00 hod. 
v sídle ICT UNIE. 
 

PS Kybernetická bezpečnost – 11. 5. 
2016 
Jednání PS Kybernetická bezpečnost se 
uskuteční ve středu 11. 5. od 18:00 v La 
Boca, Truhlářská 10, Praha 1. 
 

Jednání ŘVEK – 18. 5. 2016 
Jednání Řídícího výboru pro elektronické 
komunikace se koná ve středu 18. května 
2016 od 9,00 hod. v sídle ICT UNIE. 
 

Představenstvo ICT UNIE – 18. 5. 
2016 
Zasedání Představenstva ICT UNIE se koná 
ve středu 18. května 2016 od 11,00 hod. v 
sídle ICT UNIE. 

 
Jednání ŘVIS – 18. 5. 2016 
Jednání Řídícího výboru pro informační 
společnost se koná ve středu 18. května 
2016 od 13,00 hod. v sídle ICT UNIE. 
 

Legislativní komise EK – 18. 5. 2016 
Jednání Legislativní komise EK se koná ve 
středu 18. května 2016 od 13,00 hod. 
v sídle ICT UNIE. 

 
Legislativní komise EK – 25. 5. 2016 
Jednání Legislativní komise EK se koná ve 
středu 25. května 2016 od 13,00 hod. 
v sídle ICT UNIE. 
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-reports-results-two-digital-single-market-public-consultations-telecoms-regulation-and
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1407_cs.htm
http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/komise-ukazuje-evropskym-firmam-cestu-jak-nejlepe-vyuzivat-ict-technologie-013264


 
 

 

Úplné znění zákona o elektronických komunikacích 

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo dne 7. dubna 2016 neoficiální 

úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve 

znění pozdějších předpisů, účinné k 1. lednu 2016.  

Veřejná konzultace o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a 

mobilních sítích v EU 

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o hodnocení doporučení Komise 

o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU. Tato 

veřejná konzultace se snaží vyhodnotit dopad doporučení k sazbám 

za ukončení volání a dopad na vnitřní trh EU. Snaží se také získat názory na to, 

zda by současný regulační přístup k terminačním poplatkům měl být buď 

zachován a/nebo pozměněn tak, aby odrážel technologický vývoj na dotčených 

trzích. Příspěvky jsou očekávány od všech zainteresovaných stran z veřejné i 

soukromé sféry, jako jsou například telekomunikační společnosti, veřejná 

správa i spotřebitelé. Veřejná konzultace probíhá do 7. června 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 skoro za dva měsíce! 

Konference ICT Day - Bezpečnost kyberprostoru 

Již 6. ročník konference ICT Day konané dne 17. května 2016 v Praze zahrnuje 

následující témata:  

 kyberbezpečnost v ČR v kontextu aktivit EU;  

 systémové prostředky proti kyberzločinu a kyberterorismu; 

 psychologie interakce člověka s počítačem a Internetem; 

 legislativa a regulace proti zneužití elektronických informací.  

Účastníci z řad členů ICT UNIE mají vstupné ve výši 200 Kč. Zájemci se mohou 

registrovat na ZDE.  

 

ICT UNIE v médiích 

Rozhovor prezidenta ICT UNIE Zdeňka Zajíčka např. o Česku, které má v e-

Governmentu za sebou kus práce, ale neumí to prodat. A také že čerpat 

prostředky z fondů EU na urychlení výstavby sítí je skvělá příležitost, ale ne 

nutnost, byl zveřejněn zde: http://www.euractiv.cz/podnikani-a-

zamestnanost/interview/zdenek-zajicek-cesko-ma-v-e-governmentu-za-sebou-

kus-prace-neumi-to-ale-prodat-013262 

Aktuálně ze Svazu průmyslu a dopravy 

Elektronický bulletin Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) č. 17/2016 ze dne 

25. 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. 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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http://www.mpo.cz/dokument171883.html
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TerminationRatesRecommendationEvaluationQuestionnaire2015
http://www.stech.cz/konference/archiv/2016/ict-day
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http://www.spcr.cz/files/cz/media/sp_info/2016_04_25.pdf
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mailto:zhanzalova@upv.cz
http://www.teched.cz/?utm_source=ictunie&utm_medium=NL&utm_campaign=teched%202016
http://kongres.altron.net/
http://www.smartcardforum.cz/

