
 

 

 

 

  

Kybernetická bezpečnost - hrozby a příležitosti  

ICT UNIE pořádá ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem (NBÚ) 

prostřednictvím jeho Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB) 

seminář, který se uskuteční v pondělí 20. června od 13:00 hodin v TOP HOTELU 

Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 – Chodov. 

Kromě úvodních slov představitelů obou organizací Zdeňka Zajíčka a Dušana 

Navrátila budou účastníci seznámeni s aktivitami Národního centra 

kybernetické bezpečnosti. V následné diskusi vystoupí zástupci NCKB 

odpovědní za kritickou informační infrastrukturu. 

Upřesněný program semináře obdržíte po potvrzení účasti e-mailem cca týden 

před konáním akce. Prosíme členy ICT UNIE o potvrzení účasti e-mailem na 

asistentka@ictu.cz, nebo telefonicky na tel. 222 582 880. 

Zasedal Monitorovací výbor OP PIK  

Dne 12. – 13. května se uskutečnilo 4. jednání monitorovacího výboru 

operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). 

Součástí OP PIK je také program Vysokorychlostní internet (Prioritní osa 4) 

s předpokladem vyhlášení prvních výzev v prosinci 2016. V rámci 

projednávaného programu vystoupil i zástupce ICT UNIE (která je členem 

monitorovacího výboru): 

Svatoslav Novák upozornil na rizika z hlediska čerpání prostředků v PO 4.1 a 

4.2, kde by se do konce roku 2018 měla vyčerpat polovina alokace, tj. 7 mld. 

Kč. Program se zpozdil, jak národní plán, tak kritéria, která se připravují a snad 

budou v nejbližších měsících dokončena. Výstavba infrastrukturních sítí má 

však zcela jiný charakter zejména z časového hlediska a je obava, že 

prostředky, které jsou alokovány do konce roku 2018, nebude možno vyčerpat, 

přestože projekty budou připraveny. Zejména aktuální reálné podmínky 

výstavby přístupových sítí (NGA) negarantují splnění tohoto cíle. Podle 

reálných podkladů je zřejmé, že příprava projektové dokumentace, průběh 

povolovacích řízení v rámci stavebních úřadů a samotná realizace daleko 

přesahuje stanovený časový limit. 

Reakce předsedy MV OP PIK: 

Tomáš Novotný konstatoval, že i když bude výzva vyhlášena na přelomu roku 

2016/2017 tak se neztratí žádné prostředky, a je to řešitelné do konce roku 

2018. Řídící orgán nemůže výzvy vyhlásit, dokud nebude vládou schválen 

Národní plán rozvoje sítí nové generace. 

Jednání nad Národním plánem rozvoje sítí nové generace s ministrem 

Mládkem 

Dne 3. června se uskutečnilo na Ministerstvu průmyslu a obchodu jednání 

neformální Platformy odborné veřejnosti ze sektoru ICT s ministrem Janem 

Mládkem. Přítomni byli také zástupci ČTÚ a starostů obcí. Chyběli však zástupci  

Kalendář akcí 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. 

Legislativní komise IT – 9. 6. 2016 
Jednání Legislativní komise IT se koná ve 
čtvrtek 9. června 2016 od 14,00 hod. 
v sídle ICT UNIE. 

PS Vzdělávání – 14. 6. 2016 
Jednání PS Vzdělávání se koná v úterý 14. 
června 2016 od 15,30 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. 
 

Legislativní komise EK a PS 
Usnadnění výstavby – 15. 6. 2016 
Jednání spojených skupin se koná ve 
středu 15. června 2016 od 13,00 hod. 
v sídle ICT UNIE. 

Workshop ICT UNIE a Národního 
centra kybernetické bezpečnosti – 
20. 6. 2016 
Workshop se uskuteční v pondělí 20. 
června 2016 od 13:00 hodin v Top hotelu 
Praha. Pozvánku vč. programu, obdrží 
členové e-mailem. 

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. 

Legislativní komise EK a PS 
Usnadnění výstavby – 22. 6. 2016 
Jednání spojených skupin se koná ve 
středu 22. června 2016 od 13,00 hod. 
v sídle ICT UNIE. 
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Ministerstva pro místní rozvoj. V průběhu jednáním byla vyjádřena shoda nad 

návrhem úprav zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování 

vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých 

souvisejících zákonů. Po provedení legislativně technických úpravách bude 

návrh předložen Legislativní radě vlády k dokončení přerušeného jednání. 

V části jednání, týkající se Národního plánu rozvoje sítí nové generace byla 

zástupci neformální Platformy vyslovena obava, že s ohledem na stav 

zpracování jednotlivých kapitol, ale i plánu jako celku, jej nebude možné do 30. 

června předložit vládě ke schválení. Zástupci MPO slíbili předat zástupcům 

platformy do 7. června rozpracovaný text NPRSNG. Dále mj. seznámili 

přítomné s prvními výsledky nového mapování současného a výhledového 

stavu sítí elektronických komunikací pro služby přístupu k internetu pro 

rychlost nad 30 Mbit/s. 

Další balíček Evropské komise 

Dne 1. června zveřejnila Evropská komise svůj balíček "Evropské standardy pro 

21. století". Jde o návrh, jak by se měly v rámci Jednotného digitálního trhu 

(DSM) nastavit a dále rozvíjet na základě technologického vývoje, politických 

priorit a globálních trendů standardy Evropské unie. Nedílnou součástí návrhu 

je stanovení dalších kroků, jak modernizovat standardizační systém. 

Standardizační balíček je doplňkem ke Sdělení Komise o normalizačních 

prioritách pro ICT v rámci Jednotného digitálního trhu (DSM), které bylo přijato 

v dubnu 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 za necelý měsíc! 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 – konkrétní den zatím stále není neurčen). 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. 23/2016 ze dne 6. 

června 2016 najdete ZDE. 

 
PS Kybernetická bezpečnost – 29. 6. 
2016 
Jednání PS Kybernetická bezpečnost se 
koná ve středu 29. června 2016 od 17,30 
hod. v sídle ICT UNIE. 

 

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. 

Konference ITAPA 2016 – 9. 6. 2016 
Konference ITAPA 2016 se koná 
v Bratislavě dne 9. června 2016. 
Registrace a program naleznete zde: 
http://www.itapa.sk/. Členové ICT UNIE 
mají možnost využít 15 % slevy. 

 
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. 

Seminář Průmyslové firmy na 
sociálních sítích – 16. 6. 2016 
Seminář Průmyslové firmy na sociálních 
sítích se koná v Ostravě, ArcelorMittal 
Univerzita, dne 16. června 2016 od 9,00 
hod  do 12,00  hod. Účast na semináři je 
ZDARMA do naplnění kapacity sálu. Svou 
účast můžete potvrdit do 13. června 2016 
na registrační formulář. V případě dotazů 
emailem kontaktuje Alenu Šormovou 
alena.sormova@amic.cz. 
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