
 

 

 

 

  

Přátelské posezení členů a přátel ICT UNIE – připomenutí 

Přátelské posezení členů a přátel ICT UNIE u příležitosti ukončení „100 dní 

hájení“ a zahájení NÁRODNÍ STRATEGIE 202020 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. 

Seminář Kybernetická bezpečnost - hrozby a příležitosti  

ICT UNIE uspořádala v pondělí 20. června ve spolupráci s Národním 

bezpečnostním úřadem (NBÚ) prostřednictvím jeho Národního centra 

kybernetické bezpečnosti (NCKB) seminář.  

Úvodní slovo přednesl 

zástupce ICT UNIE Jaroslav 

Pejčoch.  Dále byli 

účastníci seznámeni 

s aktivitami Národního 

centra kybernetické 

bezpečnosti. V následné 

diskusi vystoupili zástupci 

NCKB odpovědní za 

kritickou informační infrastrukturu. Podle názoru přítomných měl být časový 

prostor věnovaný dotazům delší. Prezentace budou umístěny na webu ICT 

UNIE. 

Pozn.:  Původní počet přihlášených na základě rozeslaného emailu všem členům 

ICT UNIE byl 30 účastníků. Na seminář však dorazilo dalších 30 neohlášených 

zájemců. Jaké starosti tím způsobili sekretariátu ICT UNIE, si asi neuvědomili. 

Ještě že objednané prostory byly „nafukovací“. A přitom stačil jen krátký email 

nebo telefonát. Naštěstí má ICT UNIE báječný sekretariát! 

Další jednání o Národním plánu rozvoje sítí nové generace  

Dne 20. 6. 2016 se uskutečnilo další jednání ministra průmyslu a obchodu Jana 

Mládka se zástupci neformální Platformy ICT sektoru za přítomnosti Českého 

telekomunikačního úřadu. Bylo konstatováno, že text Národního plánu rozvoje 

sítí nové generace stále není dokončen a v některých kapitolách (zejména 

týkající se dotačních 

podmínek) přetrvávají 

rozpory mezi sektorem a 

ministerstvem. Po jednání 

pracovních skupin bude 

ministerstvem do 30. 

června zpracována 

aktualizovaná verze plánu, 

která bude sektorem do 

15. července finálně 

Kalendář akcí 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. 

PS eGovernment – 12. 7. 2016 
Jednání PS eGovernment se koná v úterý 
12. července 2016 od 13,00 hod. v sídle 
ICT UNIE. 

Jednání ŘVEK – 13. 7. 2016 
Jednání Řídícího výboru pro elektronické 
komunikace se koná ve středu 13. 
července 2016 od 9,00 hod. v sídle ICT 
UNIE. 
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připomínkována. MPO požádá předsedu vlády o posunutí termínu předložení 

NPRSNG a to do 30. 9. 2016 (s ohledem na množství změn se předpokládá 

nové mezirezortní připomínkové řízení – předpoklad v průběhu srpna).  

Další jednání, ministra a zástupců neformální Platformy se uskuteční 28. 

července 2016.  

MPSV poskytne na vzdělávání zaměstnanců 1,5 miliardy korun 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost (OPZ) výzvu č. 043 „Podnikové vzdělávání zaměstnanců“. Firmy 

i OSVČ se mohou ucházet o příspěvek od 500 tisíc až do 10 milionů korun na 

úhradu nákladů spojených s rozvojem lidských zdrojů. Zvýhodněni budou 

menší zaměstnavatelé a ti, kteří sídlí v hospodářsky problémových regionech. 

Příspěvek je možné získat na jazykové vzdělávání, obecné a specializované IT 

kurzy, tzv. měkké a manažerské dovednosti, účetní, ekonomické a právní kurzy 

a také na technické a jiné odborné vzdělávání. Podporováno bude i vzdělávání 

prostřednictvím interních lektorů. Žádosti o podporu je možné podávat 

prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+ od 1. 7. do 31. 8. 2016. 

Konzultace EK k 5G 

Evropská komise zahájila konzultace s cílem získat názory od zástupců 

průmyslu zapojených do technologií 5G.  Konzultace je otevřena do 11. 

července 2016. 

Nařízení eIDAS – účinnost je „za dveřmi“  

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 vnitra 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 9 dní! 

Aktuálně ze Svazu průmyslu a dopravy 

Elektronický bulletin Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) č. 25/2016 ze dne 

20. června 2016 najdete ZDE. 

 

Kalendář akcí – ostatní 

 

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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https://www.esfcr.cz/documents/21802/3435234/V%C3%BDzva+%C4%8D.+043+OPZ.pdf/16f66d3d-94ff-4887-bde7-c449ef0295db
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/have-your-say-coordinated-introduction-5g-networks-europe
http://www.mvcr.cz/clanek/informace-k-pouzivani-elektronickeho-podpisu.aspx
http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=7&s=47&pozvanka=1
http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=7&s=48&pozvanka=1
http://www.spcr.cz/files/cz/media/sp_info/2016_25.pdf
http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/udalost/ceske-podniky-ve-ctvrte-prumyslove-revoluci-pomohou-investorum-plany-statu-a-evropske-unie-001674
https://docs.google.com/forms/d/1zt0kbfD_AK4328ehb7TBcQXCYTtxiM5UT02HIccOsyc/edit
mailto:janska@euractiv.cz

