
 

 

 

  

Co je Iniciativa 202020? 

Sportovní terminologií: jde o „závod“ úplně nový, proto je třeba jej na úvod 

představit. 

Oficiální představení činnosti Iniciativy 202020 bude zahájeno na tiskové 

konferenci v průběhu září. Do té doby budou dobroušeny všechny nástroje a 

potřebné funkcionality. Současně probíhá i osvěta pro všechny, kteří se chtějí 

zúčastnit tohoto ojedinělého zápolení. A kdo jiný by tak měl učinit než Zdeněk 

Zajíček, prezident ICT UNIE. Jak říká v jednom ze svých rozhovorů: 

„Jde v podstatě o snahu upozornit na 

skutečnost, že v tuto chvíli Česká 

republika není na nijak lichotivých 

místech v hodnocení rozvoje e-

governmentu v celoevropském ani 

celosvětovém srovnání. Důvodů, proč jsme se tam ocitli, je mnoho, ale pitvat 

se v minulosti asi nemá žádný smysl. Spíše se tím snažíme říci: pojďme se dívat 

do budoucnosti a pojďme otočit ten trend, třeba právě do roku 2020 a zkusit 

se posunout do první dvacítky v žebříčku, kde jsme dnes na 53. místě. Beru to 

jako určitý cíl, ale to, zda skončíme 15. nebo 23., není rozhodující. Důležité je, 

že máme naději se do těch horních pater posunout. Máme zde plno lidí, kteří 

jsou schopni něco takového připravit, prosadit a zrealizovat.“.  

Mimořádné vyhlášení výzvy v programu Potenciál 

V průběhu července dojde pravděpodobně k vyhlášení mimořádné výzvy v 

programu Potenciál, který je součástí operačního programu Podnikání 

a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Na tuto výzvu je připraveno 1,5 

mld. korun. Bližší podrobnosti ZDE. 

Projev místopředsedy EK na GSMA 

Místopředseda Evropské komise přednesl hlavní projev na GSMA Mobile 

Europe 360 Event. Konkurence přitáhne investice do vysokorychlostního 

broadbandu, který Evropa potřebuje. Podrobnosti ZDE.  

Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování 

vysokorychlostních sítí elektronických komunikací 

Důvodem předložení návrhu zákona je transpozice směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení 

nákladů na budování sítí elektronických komunikací do českého právního řádu. 

Cílem implementace této směrnice je stanovit určitá minimální práva a 

povinnosti platné v celé EU se záměrem usnadnit zavádění vysokorychlostních 

sítí elektronických komunikací a meziodvětvovou koordinaci. Snížení nákladů 

na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací by rovněž 

přispělo k dosažení digitalizace veřejného sektoru, což by kromě snížení 

nákladů na veřejnou správu a zvýšení účinnosti služeb poskytovaných občanům 

Kalendář akcí ICT UNIE 

 

Legislativní komise EK a PS 
Usnadnění výstavby – 26. 7. 2016 
Jednání spojených skupin se koná ve úterý 
26. července 2016 od 9,00 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. 

28/2016 26. 7. 2016 

http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6718260
http://www.oppik.cz/aktuality/mimoradne-vyhlaseni-vyzvy-v-programu-potencial
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-2201_en.htm


 
 
přineslo digitální pákový efekt pro všechna odvětví hospodářství. 

ČR chce v této souvislosti zajistit, aby do roku 2020 měli všichni obyvatelé 

vysokorychlostní přístup k internetu (rychlejší než 30 Mbit/s), a aby nejméně 

polovina domácností měla internetové připojení rychlejší než 100 Mbit/s. Tuto 

vizi lze realizovat prostřednictvím jednak veřejné podpory a dále 

prostřednictvím odstraňování překážek bránící rozvoji sítí nové generace.  

Návrh zákona předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). 

Legislativní rada vlády projednávání tohoto návrhu zákona přerušila. Podle 

neoficiálních informací z důvodu drobné legislativně právní formality. Po jejím 

odstranění by nemělo nic bránit k odeslání na vládu ke schválení. 

Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání - schváleno   

Vláda na svém zasedání dne 20. července 2016 na druhý pokus schválila 

přechod na DVB-T2 k 1. únoru 2021. Zemské digitální televizní vysílání je v ČR 

jediným bezplatným způsobem příjmu volně dostupného televizního vysílání. 

Současně je nejsilnější platformou pro příjem televizního vysílání v ČR, kterou 

využívá více než 60 % domácností, 40 % domácností pak jako jediný způsob 

příjmu TV vysílání. MPO na podzim zahájí informační kampaň pro 60 % diváků, 

kterých se to týká.  

Televizi, která bude schopna přijímat nový standard DVB-T2, má nyní podle 

odhadů obchodníků dvě až pět procent českých domácností. Z celkového počtu 

4,375 milionu domácností v České republice se výměna po 1. únoru 2021 týká 

přibližně 2,625 milionu domácností, tedy zhruba 60 procent, které přijímají 

terestriální televizní vysílání. Ostatní domácnosti využívající satelitní, kabelový 

nebo IPTV příjem a nemusí televizi měnit. 

V podmínkách ČR je nutno nejprve uskutečnit přechod zemského digitálního 

televizního vysílání na technologicky vyšší vysílací standard DVB-T2/HEVC. Za 

tím účelem je nutné odstartovat v průběhu druhé poloviny roku 2016 řízený 

proces přechodu na efektivnější technologie, a to prostřednictvím souběžného 

vysílání v současném standardu DVB-T/MPEG-2 a novém DVB-T2/HEVC, s 

využitím dvou nových celoplošných přechodových sítí a jedné regionálně 

členěné přechodové sítě. 

Během přechodu na DVB-T2 se většina diváků žádných zásadních novinek 

nedočká. Do přechodových sítí se komerční stanice v HD nevejdou. Pokud vše 

proběhne tak, jak předpokládá vládní strategie, a letos na podzim získají České 

Radiokomunikace příslušná individuální oprávnění, mohou začít stavět 

přechodovou síť na konci letošního roku. Na konci roku příštího roku by pak 

mohla být výstavba dokončena. Podrobnosti ZDE. 

ITU - Více než polovina světové populace nepoužívá internet 

ICT služby jsou čím dál víc dostupnější. Podle Mezinárodní telekomunikační 

unie jsou velké rozdíly v penetraci internetových přípojek: 81% ve vyspělých 

zemích, 40 % v rozvojových zemích a 15% v nejméně rozvinutých zemích. 

Podrobnosti ZDE.  

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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http://www.mpo.cz/dokument178059.html
http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/televizi-s-novym-digitalnim-vysilanim-ma-jen-pet-procent-cec/r~48531b94518511e683920025900fea04/?utm_source=centrumHP&utm_medium=financebox&utm_term=position-6
http://www.digizone.cz/clanky/prochazka-do-prechodovych-siti-se-komercni-stanice-v-hd-nevejdou/#utm_source=rss&utm_medium=text&utm_campaign=rss
http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2016/30.aspx#.V5diMjW1e0O
http://www.spcr.cz/files/cz/media/sp_info/2016_27b.pdf
http://www.egovernment.cz/mikulov/default.htm
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