
 

 

 

 

  

Seminář Kybernetická bezpečnost - hrozby a příležitosti - připomenutí 

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. 

Další posun v přípravě Národního plánu rozvoje sítí nové generace  

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek je připraven vyjít vstříc požadavku 

zástupců sektoru elektronických komunikací odložit na nezbytnou dobu 

projednávání Národního plánu rozvoje sítí nové generace, který má být 

předložen vládě do 30. června. O odklad termínu jej dnes požádala odborná 

veřejnost sdružená v neformální Platformě pro rozvoj vysokorychlostních 

internetových sítí. Další jednání, týkající se Národního plánu rozvoje sítí nové 

generace, ministra a zástupců neformální Platformy se uskuteční 20. června.  

Aktuální mapa pokrytí  

Na internetu byla zveřejněna jedna z map pokrytí území ČR sítěmi 

elektronických komunikací vzniklá na základě aktuálního šetření ČTÚ. 

Zveřejněná mapa ukazuje současný stav a výhled, nikoli jak z textu vyplývá, 

pouze aktuální stav. Mapa současného stavu k 25. 5. 2016 obsahuje mnohem 

více tzv. bílých míst. Obě mapy by měly být součástí MPO zpracovávaného 

Národního plánu rozvoje sítí nové generace.  

Digitální priority vlády 

Na schůzce dne 9. června 2016 se dohodli ministři průmyslu a obchodu Jan 

Mládek, vnitra Milan Chovanec a vládní koordinátor digitální agendy Tomáš 

Prouza s premiérem Bohuslavem Sobotkou (všichni ČSSD), že by měl do konce 

července vzniknout materiál, který shrnuje priority vlády v digitalizaci státní 

správy a zmapuje činnost jednotlivých resortů v této oblasti. Za vypracování 

materiálu odpovídá vládní koordinátor Tomáš Prouza.  

Jak dál s datovými schránkami 

Ministerstvo vnitra stále neví, jak budou od roku 2018 v Česku fungovat datové 

schránky. Jde přitom o elektronický informační systém, jehož prostřednictvím 

téměř tři čtvrtě milionu občanů a firem komunikuje s veřejnými institucemi.  

Podle ministerstva vnitra existuje více variant.  

Kalendář akcí ICT UNIE 

Jednání ŘVIS – 15. 6. 2016 
Jednání Řídícího výboru pro informační 
společnost se koná ve středu 15. června 
2016 od 9,00 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. 

 
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. 

Přátelské posezení členů a přátel ICT 
UNIE – 28. 6. 2016 
Přátelské posezení členů a přátel ICT UNIE 
u příležitosti ukončení „100 dní hájení“ a 
zahájení NÁRODNÍ STRATEGIE 202020, 
které se uskuteční v úterý 28. června 2016 
od 17,30 hodin v Balcony Bar Prague, 
Jungmannovo náměstí 17, Praha 1. 
Prosíme o potvrzení Vaší účasti e-mail: 
ictu@ictu.cz nebo tel. 222 582 880. 
 
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. 
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Setkání „Daně: Opatření a záměry ve vztahu k daňovým subjektům 

(podnikatelům)“ 
Svaz průmyslu a dopravy ČR pořádá setkání k tématu daňových opatření a 

záměrů pro podnikatelské subjekty, které se uskuteční dne 27. 6. od 10:00 

hodin na SP ČR. Setkání reaguje na vývoj v daňové oblasti a složitost plnění 

daňových povinností. Kromě prezentace výsledků šetření mezi členy Svazu k 

časové náročnosti daňových povinností budou ze strany MF podrobněji 

prezentovány současné a plánované kroky, které by měly vést k usnadnění 

plnění povinností daňových subjektů. Budou prezentovány jak aktuální kroky, 

tak základní harmonogram systémovějších změn, které jsou plánovány 

náměstkyní A. Schillerovou a ministrem A. Babišem. Zmíněn bude mimo jiné 

například přístup finanční správy, institut samovyměření, propojenost systémů 

nejen finanční správy či otázka nezadržování nesporné části vratky DPH. 

Potvrzení účasti na vfrance@spcr.cz  (vzhledem k omezené kapacitě potvrzení 

účasti co nejdříve).  

Nařízení eIDAS – účinnost je „na spadnutí“  

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. 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 –), 

resp. 48. schůze (od 28. června 2016 - konkrétní den zatím 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. Již za 17 dní! 

ICT UNIE v médiích 

Rozhovor místopředsedy představenstva Zdeňka Pilze: „Stát prosazuje věci 

silou, politici rozhodují bez informací“ nejen o problematických zákonech, 

které se týkají IT a internetu, byl zveřejněn zde: 

http://www.lupa.cz/clanky/zdenek-pilz-stat-prosazuje-veci-silou-politici-

rozhoduji-bez-informaci/ 

Aktuálně ze Svazu průmyslu a dopravy 

Elektronický bulletin Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) č. 24/2016 ze dne 

13. června 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. 

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. 
 

Diskusní setkání „České podniky ve 
čtvrté průmyslové revoluci. Pomohou 
investorům plány státu a EU?“ – 29. 
6. 2016 
Diskusní setkání se uskuteční ve středu 
29. června 2016 od 17.00 do 19.00 hodin 
v Evropském domě (Jungmannova 24, 
Praha 1). V případě zájmu se prosím 
registrujte do 27. června 2016 do 18.00 
hod. vyplněním registračního formuláře 

nebo e-mailem na janska@euractiv.cz. 
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