
 

 

 

 

  

Zasedání Dozorčí rady ICT UNIE 

Ve středu 4. května se uskutečnilo 1. zasedání nově zvolené Dozorčí rady ICT 

UNIE ve složení Pavel Kolář, František Korbel a Tomáš Renčín. Předsedou 

Dozorčí rady byl zvolen P. Kolář s mandátem do roku 2017. 

Dalším programem jednání byla kontrola čerpání rozpočtu ICT 

UNIE za 1. Q 2016. Bylo konstatováno, že čerpání probíhá 

v souladu s plánem schváleným Valnou hromadou ICTU. 

Dozorčí rada doporučila mnohem více se zaměřit na urgenci 

plateb členských příspěvků. 

Technický workshop o NGA 

Technický workshop Přenosové parametry a kvalita služeb v sítích NGA se 

konal dne 28. dubna v prostorách ČVUT Praha. Partnerem byla ICT UNIE. 

Cílem workshopu byla osvěta a diskuse nad problematikou přenosových 

parametrů přístupových sítí nové generace NGA, kvalitou služby, rychlostmi, 

SLA, atd. I v rámci jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu je nejasno v 

otázce definic parametrů sítí NGA. Ani odborná 

veřejnost nemá jednoznačný názor. O workshop 

byl velký zájem, o čemž svědčí nutnost zaměnit 

původní dohodnuté prostory za velkou 

posluchárnu na Fakultě strojní ČVUT. 

Všechny přednášky: 

- Úvod - Představení, názvosloví, materiály, 

- Definice a standardy NGA, 

- Metodika ČTÚ pro kontrolu kvality sítí NGA,  

- Měření NGA – praktické ukázky a zkušenosti, 

-  Pohled operátora – vlastníka infrastruktury NGA, 

- Požadavky na NGA infrastrukturu z pohledu velkoobchodního odběratele,  

- Postoje MPO k požadavkům na parametry NGA sítí a jejich klasifikace 

jsou k dispozici ZDE. 

Jednání „tripartity“ – stavební zákon 

Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody (tripartita) se konala dne 

29. dubna 2016 a na programu měla mj. i bod týkající se dopracování novely 

stavebního zákona a zajištění její co nejrychlejší právní účinnosti.  

Současný stav brzdí řadu investic, povolovací řízení je složité a trvá zbytečně 

dlouho. Investoři poukazují na to, že při jejich aktivitách v řadě zemí je 

povolovací řízení daleko jednodušší než v ČR a netrvá tak dlouho. Partneři 

přivítali záměr vlády novelou stavebního zákona zkrátit lhůty a zjednodušit 

administrativní procesy. Bohužel přípravu novely komplikuje skutečnost, že 

jednotlivá ministerstva hájí své dílčí zájmy na úkor společného zájmu, jímž je 

zlepšení investičního prostředí. Na jednání SP ČR vyzval resorty ke společnému  

postupu. 

 

Kalendář akcí ICT UNIE 

 

PS Archivnictví – 10. 5. 2016 
Jednání PS Archivnictví se koná v úterý 10. 
května 2016 od 13,00 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. 

 
PS eGovernment – 24. 5. 2016 
Jednání PS eGovernment se koná v úterý 
24. 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. 
 

 

16/2016 4.5. 2016 

http://www.profiber.eu/Pruvodce-technickym-workshopem-NGA-28-4-2016/


 
 

 

Předseda Rady ČTÚ pokračuje 

Vláda ČR na svém zasedání dne 27. dubna jmenovala s účinností od 16. května 

2016 předsedou Rady Českého telekomunikačního úřadu Ing. Mgr. Jaromíra 

Nováka, a to na dobu do skončení jeho pětiletého členství v Radě Českého 

telekomunikačního úřadu. Usnesení vlády č. 379 najdete ZDE. 

Levnější roaming od konce dubna 2016 

 Od konce dubna 2016 je levnější roaming, operátoři mohou účtovat pouze 

malou dodatečnou částku k národnímu volání do 0.05 EUR za minutu volání, 

0.02 EUR za SMS a 0.05 EUR za MB dat (bez DPH). 

Senátorský návrh novely ZEK odmítnut 

Senátoři odmítli návrh novely zákona o elektronických komunikacích, která 

měla zrušit čekání na přenos čísel a zjednodušit odstoupení od smlouvy bez 

sankce. Návrh, který někteří komentátoři nazvali „bič na operátory“, předložila 

senátorka Alena Dernerová a další senátoři. Hlasování jednotlivých senátorů 

najdete ZDE.  

Index digitální vyspělosti 

Eurostat na konci minulého roku představil nový ukazatel za rok 2015, který 

označil jako Digital Intensity Index, česky Index digitální vyspělosti. Díky němu 

je možné porovnávat, jak se v podnikatelském sektoru jednotlivých členských 

států daří zavádět a využívat informační a komunikační technologie. Podniků 

s nízkým indexem digitální vyspělosti je u nás 80 % (evropský průměr je 78 %).  

Index je sestaven z dvanácti indikátorů shodných pro všechny členské státy. 

V každé zemi se hodnotilo všech dvanáct průřezových ukazatelů. Mezi 

hodnocené oblasti patřilo například využívání počítačů s internetem 

zaměstnanci, využívání přenosných zařízení umožňujících připojení k internetu, 

míra využívání outsourcingu pro provoz a správu ICT činností. Hodnotila se také 

maximální rychlost připojení k internetu v podniku, výskyt webových stránek 

a jejich dalších funkcionalit, účast firem v sociálních médiích, využívání 

nejrůznějších podnikových informačních systémů a realizace a význam 

elektronických prodejů pro dané podniky. Podrobnosti o samotném indexu a 

výsledcích hodnocení 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 za méně jak dva měsíce! 

Podrobnosti k problematice spojené s uvedeným nařízením zpracované 

Ministerstvem vnitra naleznete v sekci „eIDAS, Elektronický podpis“ webu MV.  

Aktuálně ze Svazu průmyslu a dopravy 

Elektronický bulletin Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) č. 18/2016 ze dne 4. 

května 2016 najdete ZDE. 

 

Kalendář akcí – ostatní 

Semináře Úřadu průmyslového 
vlastnictví  
Úřad průmyslového vlastnictví pořádá v 
rámci podpory mezinárodní 
konkurenceschopnosti českých firem 
semináře: 
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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https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2016-04-27
https://ec.europa.eu/digital-single-market/roaming
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=15942&O=10%C2%A0%E2%80%A6
http://www.statistikaamy.cz/2016/04/digitalni-pokrok-lze-zmerit/
http://www.mvcr.cz/clanek/informace-k-pouzivani-elektronickeho-podpisu.aspx
http://www.spcr.cz/files/cz/media/sp_info/2016_05_02.pdf
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/

