
 

 

 

 

  

Vládním zmocněncem Tomáš Prouza 

Vláda na svém zasedání dne 18. května 2016 rozhodla, že koordinátorem pro 

digitální agendu se stane vládním zmocněnec pro evropské záležitosti Tomáš 

Prouza.  Přímá podřízenost koordinátora pro digitální agendu předsedovi vlády 

má konečně zajistit digitální agendě adekvátní prioritu. Koordinátor digitální 

agendy získá funkce místopředsedy Rady vlády pro informační společnost a 

Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst.  

Kampaň proti omezování internetu 

Senát Parlamentu České republiky bude 25. května 2016 schvalovat návrh 

zákona o hazardních hrách. Ten umožní úředníkům ministerstva financí 

označovat internetové stránky za „nepovolený hazard“ a cenzurovat tak 

internet. Jedná se o bezprecedentní rozhodnutí, které může spustit lavinu 

dalších seznamů zakazovaných internetových stránek. 

I z těchto důvodů se ICT UNIE se připojila ke kampani „Přichází cenzor!“. Bližší 

podrobnosti ZDE. Již více jak 125 firem se přidalo k této iniciativě. Reakce médií 

najdete například ZDE. 

Novela zákona o Vojenském zpravodajství 

Motivem novely zákona o Vojenském zpravodajství je umožnit vybudovat 

Národní centrum kybernetických sil. Proto má být návrhem zmocněno k 

oprávnění používat „technické prostředky kybernetické obrany“ tedy takové 

prostředky, které umožňují monitorování a analýzu provozu sítí a služeb 

elektronických komunikací, s odkazem na novelu zákona o elektronických 

komunikacích. Protože uvedená problematika se úzce dotýká členů ICT UNIE, 

byly zpracovány připomínky, které budou uplatněny cestou Hospodářské 

komory ČR. Připomínky ICT UNIE najdete ZDE. 

Výpis z rejstříku trestů lze nově získat kdykoliv, kdekoliv a zdarma 

Ano, výpis z rejstříku trestů lze nově získat kdykoliv, kdekoliv a zdarma, ale jak 

uvádí dále ve své tiskové zprávě ministerstvo vnitra, musí být žadatel držitelem 

datové schránky. Nová služba je bezplatně dostupná na Portálu veřejné správy 

www.gov.cz. Bližší podrobnosti ZDE. 

Bezpečný štít v Evropském parlamentu  

Evropský parlament bude tento týden hlasovat o „Bezpečném štítě“.  Hlasování 

je naplánováno na středu 25. května 2016. Bližší podrobnosti ZDE. 

Doporučení Evropské komise České republice 

Letos již pošesté vyhodnotila Evropská komise reformní úsilí členských států v 

procesu zastřešeném evropským semestrem a dne 18. května 2016 zveřejnila 

svá doporučení, kde mají slabá místa a kde se musí zlepšit. České republice je 

doporučeno: 

Kalendář akcí 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. 

Legislativní komise EK a PS 
Usnadnění výstavby – 8. 6. 2016 
Jednání spojených skupin se koná ve 
středu 8. června 2016 od 13,00 hod. 
v sídle ICT UNIE. 

Představenstvo ICT UNIE– 15. 6. 2016 
Zasedání Představenstva ICT UNIE se koná 
ve středu 15. června 2016 od 11,00 hod. v 
sídle ICT UNIE. 

 
Jednání ŘVIS – 15. 6. 2016 
Jednání Řídícího výboru pro informační 
společnost se koná ve středu 15. 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. 
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1. Podniknout opatření, jež zajistí dlouhodobou udržitelnost veřejných 

financí, ve světle budoucích rizik v oblasti zdravotní péče. Přijmout 

právní předpisy k posílení fiskálního rámce. 

2. Omezit regulační a administrativní překážky, jež brání investicím 

(zejména v dopravě a energetice), a zvýšit dostupnost služeb 

elektronické veřejné správy. Přijmout rozpracované protikorupční 

reformy a zlepšit postupy zadávání veřejných zakázek. 

3. Posílit řízení systému výzkumu a vývoje a usnadnit propojení 

akademické sféry se sférou podnikatelskou. Zvýšit atraktivnost 

učitelského povolání a přijmout opatření zvyšující začlenění 

znevýhodněných dětí (včetně romských) do vzdělávání v rámci běžných 

škol a předškolního vzdělávání. Odstranit překážky, jež brání větší 

účasti nedostatečně zastoupených skupin (zejména žen) na trhu práce. 

Doporučení včetně průvodních komentářů je k dispozici ZDE. 

Poslední možnost zúčastnit se doprovodné mise 

Hospodářská komora ČR organizuje ve spolupráci s Komorou pro hospodářské 

styky se zeměmi SNS doprovodnou podnikatelskou misi u příležitosti návštěvy 

prezidenta České republiky Miloše Zemana v Arménii a Makedonii ve dnech 7. 

– 10. června 2016. V programu se počítá mj. s organizací podnikatelských fór 

v Jerevanu a v Ohridu, na kterých by měl vystoupit pan prezident včetně 

dalších významných hostů. Následovat budou dvoustranná firemní jednání. Na 

programu se nyní intenzivně pracuje. V případě zájmu ihned kontaktujte e-

mail:  talafus@komora.cz. 

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 jeden měsíc a jeden týden! 

Podrobnosti k problematice spojené s uvedeným nařízením zpracované 

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

Ministerstvo vnítra zpracovalo návrh zákona o službách vytvářejících důvěru 

pro elektronické transakce. Návrh zákona byl odeslán do Poslanecké 

sněmovny, (sněmovní tisk č. 763). Projednávání tisku je navrženo na pořad 47. 

schůze (od 24. května 2016). Současně by měl být projednáván i návrh zákona, 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Aktuálně ze Svazu průmyslu a dopravy 

Elektronický bulletin Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) č. 21/2016 ze dne 

23. května 2016 najdete ZDE. 

 

Kalendář akcí – ostatní 

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

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. 

Konference Kolaborativní ekonomika 
– příležitost pro podniky a 
spotřebitele – 14. 6. 2016 
MPO pořádá dne 14. června 2016 od 
13,30 hodin konferenci Kolaborativní 
ekonomika – příležitost pro podniky a 
spotřebitele. Přihlášky zde:  
kochanova@mpo.cz a vyletalova@mpo.cz  
nejpozději do 7. 6. 2016. 
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