
 

 

 

  

V pátek to nezačalo …. 

Sportovní terminologií: závod byl pro nepříznivé podmínky odložen. A slovy 

klasika: Člověk míní, poslanci mění……. . 

Oficiální zahájení činnosti Iniciativy 202020 mělo být zahájeno na tiskové 

konferenci v Poslanecké sněmovně v pátek 15. července 2016 v průběhu 

zasedání sněmovny. Jenže Poslanecká sněmovna si o dva dny zkrátila 

probíhající 48. schůzi ve středu 13. července cca 18:58 hodin s tímto závěrem: 

„V tuto chvíli bychom měli hlasovat o návrhu na vyřazení všech 

neprojednaných bodů z programu 48. schůze. Zahajuji hlasování a táži se, kdo 

je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?  

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 233, do kterého je 

přihlášeno 145 přítomných, pro 80, proti 20. Konstatuji, že návrh byl přijat.  

V tuto chvíli končím 48. schůzi Poslanecké sněmovny a všem vám přeji krásné 

léto.“.  

V pátek v budově Poslanecké sněmovny 

bylo prakticky prázdno. 

Oficiální zahájení činnosti Iniciativy 

202020 se překládá na září. 

 

Aktualizace Národní strategie inteligentní specializace (RIS3 strategie)   

Začátkem července 2016 byla ukončena neformální debata se zástupci 

Evropské komise (EK) o předběžné podmínce Národní RIS3 strategie ČR 

(NRIS3). Název RIS3 strategie pochází z anglického „Research and Innovation 

Strategy for Smart Specialisation“. Dokument NRIS3, obsahující priority 

výzkumu, vývoje a inovací byl neformálně akceptován zástupci EK a na jednání 

vlády dne 11. července 2016 byl dokument schválen. Finální verze dokumentu 

NRIS3 je k dispozici na webových stránkách Úřadu vlády ČR. Strategie určuje 

nejperspektivnější odvětví českého hospodářství, do kterých pak budou 

zacíleny peníze z evropských, národních, regionálních i soukromých zdrojů (cca 

70 mld Kč). 

 Vybrané oblasti jsou: 

·        Digitální technologie, elektrotechnika, 

·        Dopravní prostředky pro 21. století, 

·        Pokročilé stroje/ průmyslové technologie, 

·        Péče o zdraví, pokročilá medicína, 

·        Kulturní a kreativní průmysly, 

·        Zemědělství a životní prostředí, 

·        Společenské výzvy. 

Materiál, který je předběžnou podmínkou pro čerpání evropských fondů, nyní 

bude zaslán ke schválení Evropské komisi. Komise už avizovala, že dokument je 

připravený k oficiálnímu schválení. 

 

Kalendář akcí ICT UNIE 

 

Legislativní komise EK a PS 
Usnadnění výstavby – 20. 7. 2016 
Jednání spojených skupin se koná ve 
středu 20. července 2016 od 13,00 hod. 
v sídle ICT UNIE. 
 

Výjezdní zasedání členů ICT UNIE - 
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. 

27/2016 18. 7. 2016 

http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=63984
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=741706


 
 

Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání   

Dokument „Strategie rozvoje digitálního televizního vysílání“, jehož obsah se 

přímo nebo nepřímo dotýká všech občanů České republiky, vláda ČR jej na 

svém zasedání dne 11. července nestihla projednat. Pavel Bělobrádek následně 

upřesnil, že finální verze Strategie rozvoje zemského digitálního televizního 

vysílání v DVB-T2/HEVC, která byla předložena 30. 6. 2016, bude projednána na 

zasedání vlády dne 20. července 2016. Strategie obsahuje i termín 31. října 

letošního roku, kdy mají v České republice odstartovat přechodové sítě DVB-

T2, které budou po dobu více než tří let zajišťovat souběžné televizní vysílání s 

dnešními celoplošnými multiplexy DVB-T.  

Změna zákona o pozemních komunikacích 

Vláda ČR by měla na svém zasedání dne 20. července projednat mj. i Návrh 

poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka a Františka Laudáta na vydání zákona, 

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 838). Cílem návrhu zákona je odstranit 

některé problémy způsobené v oblasti pozemních komunikací poslední 

novelou zákona o pozemních komunikacích, jako jsou nemožnost uložení 

infrastruktury v tělese pozemních komunikací s výjimkou komunikací místních 

a svěření působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních 

komunikací všem obecním úřadům. Navrhovatel navrhl sněmovně 

projednávání tak, aby s ním vyslovila souhlas již v prvém čtení. 

Výzva MPO -  kybernetické krádeže 

Ministerstvo průmyslu a obchodu se obrátilo na podnikatelské subjekty se 

žádostí o spolupráci  v souvislosti s množícími se případy kybernetických 

krádeží obchodního tajemství, které jsou páchány čínskými subjekty proti 

společnostem sídlícím v Evropské unii. V současné době sbírá informace 

ohledně těchto útoků cílených na české společnosti. MPO uvítá jakékoliv 

informace v tomto směru a rovněž prosí o rozeslání dotazu na další 

firmy.  Případné reakce (i v případě, že žádné takové podvodné chování 

neevidujete) je třeba zaslat ideálně do středy 27. července 2016 na adresu 

vorzova@mpo.cz (tel.: +420 224 852 012). 

Nové organizační schéma MPO 

Dne 1. července 2016 nabylo účinnosti nové organizační schéma Ministerstva 

průmyslu a obchodu. Nové organizační schéma najdete ZDE. 

Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 

Novela zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a 

řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů nabyde účinnosti k 1. prosinci 

2016. Právnická osoba se bude moci dopustit veškerých trestných činů 

uvedených v zák. č. 40/2009 Sb., trestním zákoníku mimo těch, které zákon 

výslovně vylučuje.  

Aktuálně ze Svazu průmyslu a dopravy 

Elektronický bulletin Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) č. 27/2016 ze dne 

18. července 2016 najdete ZDE. 

 

 

Kalendář akcí – ostatní 

 

Konference e-government 20:10 – 6. 
9. – 7. 9. 2016 
Výroční konference „e-government 20:10, 
aneb žijem si jak na zámku, ať to trvá 
věčně“ se koná ve dnech 6. - 7. září 2016 
v Mikulově. Bližší informace ZDE. 

 
 
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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https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAB7J3S7F
mailto:vorzova@mpo.cz
http://www.mpo.cz/dokument177449.html
http://www.spcr.cz/files/cz/media/sp_info/2016_27b.pdf
http://www.egovernment.cz/mikulov/default.htm
mailto:lkanciova@upv.cz

