
 

 

 

  

Přátelské setkání členů a přátel ICT UNIE  

Přátelské setkání členů a přátel ICT UNIE, z. s. u příležitosti ukončení „100 dní 

hájení“ a zahájení NÁRODNÍ STRATEGIE 202020 se uskutečnilo v úterý 28. 

června 2016 od 17,30 

hodin v Balcony Bar 

Prague, Jungmannovo 

náměstí 17, Praha 1. 

Slovo prezidenta ICT 

UNIE Zdeňka Zajíčka si 

vyslechlo téměř 90 

přítomných zástupců 

členských firem a 

pozvaných hostů. 

Zaznělo nejen ukončení 

„hájení“ p. prezidenta, ale zejména návrh dalšího směřování ICTU. I s ohledem 

na změněné vnější 

podmínky došlo 

k prověrce stávající 

činnosti pracovních 

skupin a jejich 

reorganizaci, resp. vzniku 

nových PS (Cloud 

Computing, Elektronická 

identita – vznikne 

sloučením stávajících 

pracovních skupin ICTU – 

Důvěryhodný dokument a eIDAS, Ochrana soukromí a Internet věcí). 

 Ve druhém červencovém týdnu bude ve spolupráci s Úřadem vlády ČR 

zahájena kampaň za 

zlepšení postavení ČR 

v evropském žebříčku 

využívání ICT. To ve svém 

důsledku znamená 

zejména ze strany státu 

přinést občanům a 

firmám lepší podmínky 

ve využívání 

elektronických služeb 

v každodenním životě. 

ICT UNIE by v tomto projektu (vyhodnocení v roce 2020) měla sehrát 

významnou roli. 

 

 

Kalendář akcí 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. 

Výjezdní zasedání členů ICTU - 22. 9. 
2016 
Výjezdní zasedání se uskuteční ve čtvrtek 
22. září 2016 od 15:00 v areálu hotelu 
GOLF Konopiště. Pozvánku členové obdrží 
během léta. 

Golfový turnaj ICT UNIE – 23. 9. 2016 
Turnaj se uskuteční v pátek 23. září 2016 
od 9:30 v areálu GOLF Konopiště, 
Tvoršovice 27, Benešov. Pozvánka bude 
zaslána koncem července 2016. 
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Nařízení eIDAS – „tak nám je schválili ….“ 

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 je 

účinné a závazné 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 schválen v Poslanecké sněmovně, (sněmovní tisk č. 763). Současně 

byl schválen 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 (sněmovní tisk č. 764). Schválení obou 

návrhů proběhlo 29. června 2016, usnesení Poslanecké sněmovny naleznete 

ZDE a ZDE. 

 Více informací o Nařízení Evropského parlamentu a Rady je uvedeno ZDE. Teď 

ještě Senát a pan prezident! 

 

 

Kalendář akcí – ostatní 

 

Semináře Úřadu průmyslového 
vlastnictví  
Úřad průmyslového vlastnictví pořádá na 
podzim 2016: 
 Úvod do problematiky průmyslových práv 
– 6. září, 
Technická řešení – vynález / užitný vzor – 
14. září, 
Ochrana designu - 5. října, 
Práva na označení - 12. října, 
Označení původu a zeměpisná označení – 
20. října,  
vždy od 9:30 – 12:30 hod. Bližší 
podrobnosti: lkanciova@upv.cz. Účast je 
bezplatná. 
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http://www.mvcr.cz/clanek/informace-k-pouzivani-elektronickeho-podpisu.aspx
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&v=US&ct=1269
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&v=US&ct=1270
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/questions-answers-trust-services-under-eidas
mailto:lkanciova@upv.cz

