
 

 

 

 

  

Zřízení koordinátora digitální agendy   

Dne 6. května proběhlo na Ministerstvu průmyslu a obchodu za účasti státního 

tajemníka pro evropské záležitosti jednání k materiálu Úřadu vlády s názvem 

Zřízení koordinátora digitální agendy ČR.  

Navrhováno je jmenování státního tajemníka T. Prouzy vládním koordinátorem 

pro digitální agendu a s tím související kroky vedoucí ke konsolidaci činnosti 

vládních pracovních a poradních orgánů a strategické i legislativní činnosti 

vlády v digitální oblasti. Materiál by měla projednat vláda na svém zasedání 18. 

května. 

Devět let Czech POINTů 

Dne 5. května 2016 byl na pobočce České pošty v Hostivicích vydán výpis s 

pořadovým číslem 15 000 000.  Konkrétně šlo o výpis z rejstříku trestů 

fyzických osob. Jak uvedlo ministerstvo vnitra, nově také mohou zdarma tento 

výpis získat držitelé datových schránek. 

Zájem o prostředky z OP PIK 

Podle zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu zájem podnikatelů o prostředky 

z operačního programu EU Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 

-2020 (OP PIK) předčil o 10 mld. Kč nabídku prvních výzev. 

OP PIK musí naplňovat především kvalitativní změny související s dohodou s 

Evropskou komisí na vyšší důraz na inovace, aplikovaný výzkum, dosahování 

vyšších energetických úspor, než bylo zvykem v předchozím programu OP PI. 

Součástí programu je i usnadnění rozvoje podnikání a přístup ke službám státu. 

K tomu je určena podpora zaměřená na zavádění vysokorychlostního přístupu 

k internetu a rozšiřování nabídky služeb informačních a komunikačních 

technologií. Bližší podrobnosti ZDE. 

Další kolo žádostí o podporu bude vyhlášeno na podzim, kde očekáváme 

vyhlásit výzvy v objemu přesahujícím 35 mld. Kč. Zda v něm budou i výzvy pro 

podporu sítí NGA stále není jasné. Pohled ze strany novinářů, podle kterého se 

ministr Jan Mladek diví situaci kolem plánu rozvoje broadbandu, ale pokračuje 

ve své snaze dostat vnitro ze hry. Bližší podrobnosti jsou uvedeny například 

ZDE. 

Zveřejnění nového nařízení o ochraně fyzických osob 

Dne 4. května bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Nařízení 

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Nařízení nabývá účinnosti dne 25. května 2018. 

 

 

 

 

Kalendář akcí ICT UNIE 

 

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. 
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http://www.mvcr.cz/clanek/15-milionu-vypisu-na-czech-pointu.aspx
http://www.mpo.cz/dokument173369.html
http://www.lupa.cz/clanky/digitalni-zmocnenec-usedne-na-vlade-mladek-chce-odstranit-vnitro-ze-hry-o-rychly-internet/


 
 

 

Průmysl 4.0 – slogan nebo realita 

Český průmysl se na 4. průmyslovou revoluci musí rychle připravit, jinak hrozí, 

že přijde o svou dobrou pozici na trhu a tuzemské firmy budou bojovat o 

přežití. Na nový technologický trend průmyslu má vliv i legislativa, která je 

v současnosti vzhledem k digitalizaci také značně nejednotná a právní rámec je 

nedostačující. Chybí totiž zastřešující koordinace v oblasti digitální agendy v 

rámci vlády i podnikatelské reprezentace. „Národní strategické dokumenty v 

oblasti digitalizace jsou resortně, tematicky i chronologicky roztříštěné, 

neexistuje konzistentní hierarchie strategických dokumentů,“ uvádí autoři 

koncepce. Pokročilou digitalizací průmyslu se zatím vysloveně nezabývá žádný 

strategický dokument. Okrajově ji zmiňuje jen Akční plán pro rozvoj digitálního 

trhu. 

Nelegislativní materiál Iniciativa Průmysl 4.0 by měl brzy zamířit k projednání 

členy vlády. V připomínkovém řízení zásadní připomínky uplatnilo 17 

připomínkových míst z celkem 45, mezi nimi většina ministerstev a klíčových 

organizací. Dalších pět míst má k dokumentu doporučující stanovisko. Bližší 

informace také ZDE. 

Definitivní pohřbení L-bandu pro rádio 

Po rozhodnutí regulačních orgánů v Nizozemsku na začátku letošního roku je 

jasné, že L-band není perspektivní pro digitální rozhlas. Podle webu 

Mediamagazine.nl se na tom shodla tamní vláda. Ta chce naopak L-band 

vyhradit pro rozvoj mobilních a datových služeb. I v České republice 

perspektivním pásmem pro rozhlas je III. pásmo. Bližší podrobnosti ZDE. 

Pas pro poskytovale služeb 

Pas pro poskytovatele služeb je jedním z důležitých nástrojů, které si kladou za 

cíl usnadnit poskytování služeb na vnitřním trhu EU. V praxi by měl tento 

nástroj podpořit přeshraniční podnikání odstraněním zátěže spojené s 

fragmentací pravidel a řadou neodůvodněných překážek, které dosud 

podnikatelům komplikují podnikání napříč EU. Debata se uskuteční dne 17. 

května 2016 v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1). V případě zájmu 

je nutné se registrovat nejpozději do 13. května 2016 na emailu 

prague@cebre.cz. Podrobnosti 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 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. 19/2016 ze dne 9. 

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. 

Konference ICT DAY 2016 - 
Bezpečnost kyberprostoru – 17. 5. 
2016 
Konference ICT DAY 2016 - Bezpečnost 
kyberprostoru se koná dne 17. května 
2016 v Praze. Více o konferenci a 
registrace ZDE. 

 
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://ekonomicky-denik.cz/nova-prumyslova-revoluce-se-blizi-pomoc-statu-je-pro-cesko-stezejni/
http://www.mpo.cz/dokument162351.html
http://www.rozhlas.cz/digital/digital/_zprava/lband-neni-do-budoucna-pro-digitalni-radio-perspektivni-potvrdili-nizozemci--1611319
mailto:prague@cebre.cz
http://www.mpo.cz/dokument172936.html
http://www.mvcr.cz/clanek/informace-k-pouzivani-elektronickeho-podpisu.aspx
http://www.spcr.cz/files/cz/media/sp_info/2016_05_09.pdf
mailto:zhanzalova@upv.cz
http://www.teched.cz/?utm_source=ictunie&utm_medium=NL&utm_campaign=teched%202016
http://www.stech.cz/konference/archiv/2016/ict-day.aspx
http://kongres.altron.net/
http://www.smartcardforum.cz/

