
 

 

 

 

  

Přátelské setkání členů a přátel ICT UNIE – již dnes 

Přátelské setkání 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. 

Nové pracovní skupiny ICT UNIE z. s. 

Představenstvo ICT UNIE se na základě diskuse v rámci členské základny a 

doporučení Řídícího výboru pro informační společnost rozhodlo založit 4 nové 

pracovní skupiny (dále jen PS) v rámci ICTU: 

1. Cloud Computing; 
2. Elektronická identita – vznikne sloučením stávajících pracovních 

skupin ICTU – Důvěryhodný dokument a eIDAS; 
3. Ochrana soukromí; 
4. Internet věcí. 

PS budou: 

 identifikovat příležitosti, které problematika jednotlivých oblastí může 
přinášet průmyslu; 

 formovat společná stanoviska ICT UNIE a připomínkovat klíčové 
materiály jednotlivých příslušných oblastí; 

 připravovat návrhy legislativních a dalších opatření, kterými ICTU 
iniciuje příslušné změny u orgánů státní správy a v parlamentu; 

 zastupovat ICTU v pracovních orgánech (seminářích, workshopech, 
skupinách,…). 

Vedoucí PS budou zvoleni na prvním ustavujícím jednání jednotlivých skupin. 

Všichni zájemci, kteří se chtějí aktivně zapojit do činností uvedených nových PS, 

se mohou zaregistrovat do 1. července 2016 na níže uvedené adrese.  

Do přihlašovacího emailu uveďte jméno a kontaktní údaje, vč. vyznačení o 

kterou PS máte zájem.  

Stanovisko ICT UNIE k návrhu stanoviska pléna Nejvyššího soudu 

ICT UNIE jako nepolitické odborné sdružení osob, jehož hlavním cílem podle 

stanov je zvýšit vnímání důležitosti zavádění a využívání moderních 

informačních technologií ve společnosti, včetně vytváření optimálních 

podmínek pro rozvoj veřejných sítí elektronických komunikací v České 

republice jako nezbytného předpokladu pro vytváření informační společnosti,  

přivítala návrh stanoviska pléna Nejvyššího soudu k podáním činěným v 

elektronické podobě a k doručování elektronicky vyhotovených písemností 

soudem, prováděnému prostřednictvím veřejné datové sítě. Vzhledem k tomu, 

že jde o problematiku, která ICT UNII mimořádně zajímá a jejíž rozvoj je v 

bytostném zájmu rozvoje českého eGovernmentu, zpracovala Vyjádření k 

návrhu stanoviska pléna Nejvyššího soudu zn. Plsn 1/2015 k podáním činěným 

v elektronické podobě a k doručování elektronicky vyhotovených písemností 

soudem, prováděnému prostřednictvím veřejné datové sítě. Toto a další 

stanoviska ICT UNIE z. s. najdete ZDE.  

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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Dotace pro program ICT a sdílené služby 

Více než 4 mld. Kč budou od podzimu k dispozici na projekty v programu ICT a 

sdílené služby v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost (OPPIK). Program přitom podporuje tři oblasti, pro které 

můžete o dotaci žádat – vývoj softwaru, budování a modernizaci datových 

center a zřizování a provoz center sdílených služeb. Pro projekty ve všech třech 

podporovaných oblastech platí, že musí být realizovány mimo území hl. m. 

Prahy, sídlo společnosti však může být v Praze. Dotace na jeden projekt se 

pohybuje ve výši 1 – 200 mil. Kč. 

Výsledky průzkumů v EU 

Evropská komise zveřejnila výsledky dvou průzkumů Eurobarometru o 

využívání on-line platforem ze strany spotřebitelů a malých a středních 

podniků. Tyto platformy zahrnují využívání on-line tržiště, vyhledávače, 

platební systémy, sociální média a video a sdílení obsahu stránek. Bližší 

informace, včetně přehledů a porovnání jednotlivých zemí najdete ZDE. 

Výročí zpřístupnění informací v EU 

Dne 23. června oslavil páté výročí jeden z portálů EU. V tento den v roce 2011 

byl zpřístupněn portál veřejně přístupných dat Evropské unie. Portál poskytuje 

občanům přístup k informacím o tom, kdo je zapojen do činností směřujících k 

ovlivňování rozhodovacího procesu v EU, které zájmy jsou sledovány a jaké 

množství finančních prostředků je investováno do těchto aktivit. Rejstřík 

transparentnosti byl zřízen a je provozován Evropským parlamentem a 

Evropskou komisí. Podrobnosti ZDE. 

Nařízení eIDAS – účinnost již od pátku  

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. Více informací o Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady je uvedeno ZDE. Již od pátku! 

Aktuálně ze Svazu průmyslu a dopravy 

Elektronický bulletin Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) č. 26/2016 ze dne 

27. 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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