
 

 

 

  

V pátek to začne …. 

Terminologií olympijského roku: výstřelem z pistole v rukou startéra (předsedy 

vlády) bude v pátek 15. července 2016 zahájen „boj“ o lepší umístění České 

republiky. Disciplína: využívání elektronických služeb. Cíl: umístění do 20. 

místa. Pravidla hodnocení: EDGI metodika OSN - EGDI je průměr tří skóre v 

nejdůležitějších dimenzích eGovernmentu, jmenovitě: rozsah a kvalita on-line 

služeb, stav rozvoje telekomunikační infrastruktury a vlastní lidský kapitál. 

Reprezentace Iniciativy 202020 bude vystupovat pod následujícím logem: 

 

 
 

Zlepšení umístění ČR ve svém důsledku znamená přinést občanům a firmám, 

zejména ze strany státu, lepší podmínky ve využívání elektronických služeb 

v každodenním životě. Objektivně musíme konstatovat, že na první „pětku“ 

nemáme. Ale na 20. místo si troufáme. 

Jedním z členů realizačního týmu je ICT UNIE. Součástí kampaně za zlepšení 

postavení ČR v žebříčku využívání ICT bude i nový web, na kterém bude průběh 

úsilí „soutěžního týmu“ o zlepšení postavení ČR dokumentován.  

Podrobnosti ze zahájení „závodu“ přineseme v příštím čísle našeho 

eFeedBacku. 

Manifest 5G 

Komisař Günther H. Oettinger uvítal 5G manifest předložený klíčovými hráči v 

odvětví telekomunikací a v sektorech, které budou používat technologie a 

služby 5G v budoucnu. Manifest je cenným přínosem pro akční plán 5G, který 

bude představen v září 2016, spolu s návrhem na přezkum regulačního rámce 

telekomunikací. 

Prohlášení EK k přijetí NIS směrnice  

Místopředseda Evropské komise Andrus Ansip, který je zodpovědný za 

jednotný digitální trh, a komisař Günther H. Oettinger, který má na starosti 

digitální ekonomiku a společnost, přivítali  dne 6. července 2016 přijetí 

směrnice o bezpečnosti sítí a informačních systémů („NIS Directive"). Směrnice 

o bezpečnosti sítí a informačních systémů představuje první celoevropská 

pravidla týkající se kybernetické bezpečnosti. Cílem této směrnice je dosáhnout 

vysoké společné úrovně bezpečnosti sítě a informačních systémů v rámci EU. 

Podrobnosti ZDE.  

Kalendář akcí 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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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commissioner-oettinger-welcomes-5g-manifesto
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2424_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directive?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=NIS&utm_campaign=cybersecurity


 
 

Komentář k zákonu o některých službách informační společnosti a o 

změně některých zákonů (zákon o některých službách informační 

společnosti) 

Odborné debaty a křtu komentáře k zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách 

informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých 

službách informační společnosti) se zúčastnili mj. František Korbel z advokátní 

kanceláře Havel, Holásek & Partners, Zdeněk Zajíček z ICT UNIE. Podle F. 

Korbela byť v zákoně vidíme určité nedostatky a dílčí formulační odlišnosti vůči 

evropské směrnici, tak se jedná o problémy řešitelné výkladem, nikoliv 

novelizací. Přítomní odborníci se také shodli, že vydání komentáře je pouhým 

začátkem, důležitou roli bude hrát rozhodovací praxe soudů. I přesto, že jde o 

komentář k zákonu, který je rozsahem velmi krátký, jeho užitečnost je 

nezpochybnitelná. 

Dle názoru Zdeňka Zajíčka státy podnikání subjektů poskytujících tyto služby 

regulují také kvůli přesvědčení, že jejich podnikání bere práci tradičním 

poskytovatelům. V této souvislosti se v České republice nejvíce diskutuje o 

službě Uber, která umožňuje poskytovat taxislužby bez koncese. S ohledem na 

oblíbenost těchto inovativních služeb u zákazníků a na změny, které nové 

technologie přináší, proto navrhuje úpravu přístupu: "Je otázkou, zdali bychom 

neměli směřovat opačně. To znamená, že než hledat regulace pro Uber, tak 

bychom se měli zamyslet, jestli bychom neměli přestat regulovat taxislužbu.".  

NAKIT pohromadě 

Nově vzniklá Národní agentura pro komunikační a informační technologie 

(NAKIT) se sloučila s odštěpným závodem ICT služby České pošty. Od začátku 

července podnik přebírá veškeré činnosti odštěpného závodu pošty včetně 

jeho zaměstnanců. Nový podnik bude pro veřejnou správu zajišťovat mapování 

a rozvoj informační a komunikační infrastruktury s cílem uspořit náklady. 

Úkolem podniku je podle nového  ředitele NAKITu  Jana Přerovského 

dosáhnout co největší míry bezpečnosti sítí veřejné správy a úspor peněz. Bližší 

podrobnosti ZDE. 

Nové organizační schéma DG CONNECT 

Dne 1. července 2016 nabylo účinnosti nové organizační schéma DG CONNECT. 

V předchozím týdnu Evropská rada uznala ambice politického programu DSM 

(Digital Single Market) s důležitými legislativními a politickými iniciativami, ale i 

novými ambicemi digitalizovat ekonomiku prostřednictvím rozvoje a zavádění 

nových digitálních technologií. Reorganizací byl vytvořen nový direktoriát pro 

politiku médií.  

Podrobnosti ZDE. Nové organizační schéma najdete ZDE. 

Zajímavost na závěr 

Boží připojení 

Na více než dvou stech míst v Německu spustily protestantské církve bezplatné 

hotspoty - tzv. godspoty. Zatím především v Berlíně, příslušná místa jsou 

označena fialovým plakátem. Podrobnosti ZDE. 

 

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://pravniradce.ihned.cz/c1-65358880-zakon-o-informacnich-sluzbach-je-upravou-na-ktere-lze-stavet
http://www.itbiz.cz/zpravicky/spravce-siti-statu-se-sloucil-s-odstepnym-zavodem-posty
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blog/dg-connect-20-making-dg-connect-fit-dsm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/organi_en.pdf
http://technet.idnes.cz/bozi-pripojeni-tri-tisice-nemeckych-kostelu-spusti-wi-fi-zdarma-p83-/kratke-zpravy.aspx?c=A160708_140142_tec-kratke-zpravy_pka
mailto:lkanciova@upv.cz

