
 

 

 

 

  

Existuje jiná ekonomika než digitální? 

Dne 9. května proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 

otevřený seminář na téma „Existuje jiná ekonomika než digitální?“, pořádaný 

hospodářským výborem Poslanecké sněmovny. 

Na semináři vystoupila řada expertů – pozvánku včetně jmen přednášejících 

najdete ZDE.  Za ICT UNII v diskusi vystoupili prezidenti: současný (Zdeněk 

Zajíček) a čestný (Svatoslav Novák). 

Co také na semináři zaznělo: 

 Digitalizace je v podstatě něco jako budoucí elektřina, velmi málo 

odvětví jí bude nedotčeno. 

 Po čtvrté průmyslové revoluci přijde pátá, která nastane, až za lidi 

převezmou rozhodování stroje a technologie. Tehdy bude pro člověka 

rozhodující udržet si kontrolu nad energetickými zdroji – aby pak mohl 

ty stroje kdykoliv vypnout.  

 Technologie už máme, teď se musíme zaměřit na lidský potenciál.  

 Vybudovali jsme třeba datové schránky, které jsou určeny primárně ke 

komunikaci veřejné správy a firem. Nepodařilo se nám je dostat k 

lidem jako takovým.  

 Čtvrtá průmyslová revoluce je revolucí kybernetickou a 

celospolečenský fenomén – je třeba  změnit především myšlení lidí a 

připravit je na to, že se bude jednat o proces trvalých inovací. 

 Dvě věci se v Evropě nezměnily: hřbitov a škola. 

 Stále se snažíme potlačovat lidi s talentem a kreativními schopnostmi. 

 Dítě se narodí jako originál a pak z něj děláme kopie. 

 Ekonomika je ekonomika, nic víc. Přívlastky mohou být různé. 

 ICT technologie = prostředek pro urychlení, efektivitu, organizaci, 

 otevřenost atd. 

 ICT – v posledních letech klesáme v žebříčku v konkurenceschopnosti a 

v oblasti elektronizace státní správy. 

Prezentace přednášejících jsou zveřejněny ZDE. 

U nás se diskutuje, v Americe koná 

Během několika let má být celý New York pokrytý gigabitovou bezdrátovou sítí, 

město za to přitom nebude nic platit. Už nyní probíhá veřejné testování 

systému LinkNYC, který na místech veřejných telefonních automatů nabízí 

splněný sen každého turisty i obyvatele města – bezplatný a neskutečně rychlý 

internet. A jako bonus také bezplatné volání po celých Spojených státech. 

Každý terminál označovaný jako Link sídlí na místě bývalé telefonní budky. K 

zajištění konektivity ale nepoužívá měděné dráty staré telefonní sítě, nýbrž 

optická vlákna.  

Bližší podrobnosti ZDE. 

 

Kalendář akcí 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 a PS 
Usnadnění výstavby – 18. 5. 2016 
Jednání spojených skupin 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 a PS 
Usnadnění výstavby – 25. 5. 2016 
Jednání spojených skupin se koná ve 
středu 25. května 2016 od 13,00 hod. 
v sídle ICT UNIE. 

Legislativní komise EK a PS 
Usnadnění výstavby – 1. 6. 2016 
Jednání spojených skupin se koná ve 
středu 1. června 2016 od 13,00 hod. 
v sídle ICT UNIE. 

Jednání ŘVEK – 22. 6. 2016 
Jednání Řídícího výboru pro elektronické 
komunikace se koná ve středu 22. června 
2016 od 9,00 hod. v sídle ICT UNIE. 

Představenstvo ICT UNIE– 22. 6. 2016 
Zasedání Představenstva ICT UNIE se koná 
ve středu 22. června 2016 od 11,00 hod. v 
sídle ICT UNIE. 

 
Jednání ŘVIS – 22. 6. 2016 
Jednání Řídícího výboru pro informační 
společnost se koná ve středu 22. června 
2016 od 13,00 hod. v sídle ICT UNIE. 
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http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3506&td=19&cu=13
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3506&td=19&cu=13
http://tech.ihned.cz/internet/c1-65263750-tip-pro-o2-a-cetin-v-new-yorku-maji-z-telefonnich-budek-gigabitovou-verejnou-wi-fi


 
 

 

Zákon o hazardních hrách v Senátu 

Dne 25. května by měl Senát Parlamentu ČR hlasovat o návrhu zákona o 

hazardních hrách. Ten by ministerstvu financí umožnil blokovat přístup k 

vybraným internetovým stránkám. Náklady spojené s touto blokací by ale 

museli pokrýt poskytovatelé internetového připojení. 

I podle předsedy Českého telekomunikačního úřadu Jaromíra Nováka, 

navrhovaný způsob regulace nedokáže zamezit přístup účastníků k 

předmětným stránkám, a tudíž nesplní deklarovaný cíl. Navíc náklady na 

blokování se mohou ve svých důsledcích promítnout do cen účtovaných 

spotřebitelům za poskytnuté služby. 

Navržená legislativní změna obsahuje i další citelné riziko. Návrh zákona sice 

hovoří o blokaci stránek zahraničních provozovatelů sázkových kanceláří, kteří 

nemají licenci pro podnikání v České republice, je však napsán tak obecně, že 

vystavuje ministerstvu financí bianko šek k využití proti jakékoli internetové 

stránce. To by ve svém důsledku umožnilo cenzurovat provozovatele 

„nepohodlných“ internetových stránek.  Bližší informace ZDE. 

22. sympozium EDI (FACT a eB) 

Dne 12. května 2016 se v konferenčních prostorách hotelu Olympik v Praze 

uskutečnil již 22. ročník sympozia EDI (FACT a EB) s podtitulem Elektronická 

komunikace v obchodních vztazích s důrazem na e-fakturaci. Prezentace ze 

sympozia jsou s laskavým svolením jejich autorů k nahlédnutí a stažení ZDE. 

IT odborníci z Ukrajiny 

V souvislosti s programem vlády o přijetí 500 vysoce kvalifikovaných 

pracovníků z Ukrajiny nabízí spolupráci ve vyhledání IT specialistů na Ukrajině 

Obchodní zastoupení ČR pro východní Evropu v Kyjevě. V minulosti již pomohli 

řadě podniků s dělníky do stavebnictví a průmyslu, nyní se nabízí množství 

adeptů z oboru ICT, kteří jsou vedeni v jeho databázi. Pokud by vaše členy 

odradil dosavadní způsob řešení modrých a zaměstnaneckých karet, je tady 

možnost navázání outsourcingových vazeb a posléze převzetí pracovníků do 

ČR. Bližší podrobnosti sdělí Ing. Jan Horňák (tel. +380 963830084,  +420 

774141547, email: hornakjan1@gmail.com). 

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 měsíc a půl! 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. 20/2016 ze dne 

16. 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. 

WORKSHOP FINANCOVÁNÍ 
DATOVÉHO FONDU KLÍČOVÝCH 
PROSTOROVÝCH INFORMACÍ – 25. 5. 
2016 
Workshop věnovaný Financování 
datového fondu klíčových prostorových 
informací se uskuteční dne 25. května 
2016 od 14,00 hod. v sidle Kanceláře TA 
ČR, místnost 43, Evropská 1692/37, Praha 
6. Účast po registraci zdarma. E-mail 
horakova@ccss.cz (jméno, organizace, 
počet účastníků) nebo pomocí on-line 
registračního formuláře. Registrační 
formulář 

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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