
 

 

 

  

Iniciativa 202020 v návrhu Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu 

Sportovní terminologií: „Jsme jeden tým. Jsme digitální tým!“  

Vládní koordinátor digitální agendy Tomáš Prouza zařadil Iniciativu 202020 

mezi priority v návrhu Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu (Aktualizace 

červenec 2016). V návrhu plánu je mimo jiné uvedeno: 

„4. E-GOVERNMENT  

ČR má v oblasti poskytování služeb e-

Governmentu stále velký kus cesty před 

sebou. Dosavadní nízkou úroveň rozvoje 

elektronických služeb v ČR potvrzují i 

evropské a globální průzkumy. Vývoj digitálních služeb je přitom důležitý jak z 

hlediska většího komfortu pro uživatele – občana, firmu, úředníka - tak z 

hlediska efektivity výdajů veřejných prostředků. Rychlý pokrok ve vývoji e-

Governmentu je proto jednou z klíčových vládních priorit a do této oblasti 

budou směřovat i aktivity koordinátora digitální agendy. Koordinátor bude 

aktivně přispívat k nalezení shody v rámci veřejné správy i politické 

reprezentace a aktivně se zapojí do propagace aktivit a zvyšování povědomí 

veřejnosti o funkčních digitálních službách státu.  

Gesce: koordinátor digitální agendy, MV  

Opatření: 

4.1 Iniciativa 202020. Termín: 3Q 2016  
Koordinátor se zapojí do aktivit Iniciativy 202020, v rámci kterých mj. vznikne 

Garanční výbor, který bude vyvíjet aktivity směřující k vývoji a poskytování 

nových digitálních služeb. Koordinátor digitální agendy bude zároveň zastávat 

funkci předsedy Garančního výboru, jenž bude složen ze zástupců resortů, 

odborné veřejnosti, samosprávy i politické reprezentace napříč politickým 

spektrem.“.  

Návrh Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu (Aktualizace červenec 2016) 

nyní projde mezirezortním připomínkovým řízením. Rozhovor s T. Prouzou ZDE. 

Veřejná konzultace k rozvoji vysokorychlostního internetu 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo veřejnou on—line konzultaci 

k předaným údajům mapujícím stav budování vysokorychlostního internetu 

v ČR. Cílem tohoto plánovaného procesu je verifikace zjištěných informací o již 

existující dostupnosti služeb vysokorychlostního internetu v ČR a o plánované 

dostupnosti těchto služeb na základě investičních plánů soukromých subjektů. 

mld. korun.  

Výsledky veřejné konzultace budou využity pro stanovení oblastí, ve kterých 

přístup k vysokorychlostnímu internetu není v současné době dostatečný, a 

zároveň v nich nejsou do konce roku 2018 plánovány odpovídající soukromé 

investice. Veřejná konzultace bude otevřena na adrese 

www.verejnakonzultace.cz pro připomínky do 16. září 2016. 

 

Kalendář akcí ICT UNIE 

 

Legislativní komise EK a PS 
Usnadnění výstavby – 9. 8. 2016 
Jednání spojených skupin se koná v úterý 
9. srpna 2016 od 9,00 hod. v sídle ICT 
UNIE. 
 

Představenstvo ICT UNIE – 14. 9. 
2016 
Zasedání Představenstva ICT UNIE se koná 
ve středu 14. září 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 
začátkem srpna. 

 
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 začátkem srpna 2016. 

PS Kybernetická bezpečnost - 5. 10. 
2016 
Zasedání PS Kybernetická bezpečnost se 
uskuteční ve středu 5. října 2016 od 18:00 
hod. v sídle ICT UNIE. 
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http://www.lupa.cz/clanky/tomas-prouza-stat-nyni-bude-digital-first-propast-mezi-byznysem-je-obrovsky/
http://www.mpo.cz/dokument178425.html
http://www.verejnakonzultace.cz/


 
 

Broadband součástí univerzální služby? 

Podle zatím pracovního dokumentu Evropské komise by mělo dojít ke změně 

pravidel univerzální služby v EU. Širokopásmový přístup k internetu by se měl 

stát součástí tzv. univerzální služby, zatímco služby, které jsou v současné době 

její náplní stejně jako veřejné telefonní automaty, budou z nové legislativy 

vypuštěny. Národní vlády asi nebudou spokojeny s připravovanými změnami, 

protože Komise chce, aby zaplatily za garantované připojení k internetu - 

namísto soukromých telekomunikačních společností. Podrobnosti ZDE. 

Schválen mechanismus pro transatlantický přenos obchodních dat  

Evropská komise přijala tzv. Adequacy Decision k nové dohodě s USA o tzv. EU 

– US Privacy Shield, novém mechanismu pro přenos dat mezi EU a USA 

přijatém poté, co předcházející rozhodnutí Evropské komise o tzv. Safe 

Harbour v říjnu 2015 zrušil Evropský soudní dvůr. Ačkoli k naplnění obsahu 

Privacy Shieldu ještě zbývá učinit řadu kroků, evropské i americké firmy 

získávají alespoň základní právní jistotu a potvrzení toho, že jejich obchodní 

kontakt nebude muset být přerušen. Zveřejněním v Úředním věstníku EU 

vstupuje tzv. Privacy Shield v účinnost od 1. srpna 2016. 

Co se sdílenou ekonomikou 

Úřad vlády i ministerstvo průmyslu vidí na takzvané sdílené ekonomice víc 

přínosů než negativ. V tomto duchu chtějí pojímat i její budoucí (de)regulaci. 

Klíčové z tohoto pohledu ale bude nastavit hranice toho, co je ještě sdílení a co 

už snaha vyhnout se běžné regulaci. Spolujízda s příspěvkem na benzin nebo 

půjčení chaty na prázdninový týden za nějakou tu pozornost jsou fenomény, 

které tu byly vždy. Jen se omezovaly na okruh známých, popřípadě známých 

známých. A nevděčná je role hlídače tenké hranice. Podrobnosti ZDE. 

Svět musí jednat rychleji 

Svět musí jednat rychleji, aby využil potenciál digitální ekonomiky. To byla 

hlavní myšlenka na akci 2016 Digital Economy Ministerial Meeting v mexickém 

Cancúnu v červnu 2016. Na stránkách OECD najdete, kromě informací o akci, 

též řadu údajů k digitální ekonomice.  

 

it-sa 2016 

Jak hlásí pořadatelé, přední veletrh o zabezpečení IT je vyprodán. Veletrh it-sa 

patří k předním mezinárodním informačním platformám pro experty na 

kybernetickou bezpečnost a je největším odborným veletrhem svého druhu v 

celé Evropě. Účastnící se firmy prezentují produkty a řešení pro zabezpečení IT 

včetně fyzické bezpečnosti a související služby, poradenství a výzkum. Rozsáhlý 

rámcový program a doprovodný kongres nabízejí další odborné znalosti pro 

uživatele a pracovníky s rozhodovací pravomocí. Veletrh se koná od 18. do 20. 

října 2016 v norimberském veletržním centru.  

Aktuálně ze Svazu průmyslu a dopravy 

Elektronický bulletin Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) č. 28/2016 ze dne 1. 

srpna 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. 

it–sa 2016 – 18. 10 – 20. 10. 2016 
Mezinárodní veletrh it-sa 2016 se koná od 
18. do 20. října 2016 v norimberském 
veletržním centru. Bližší podrobnosti ZDE. 

Konference a výstava FUTURE 
FORCES Exhibition – 19. 10. – 21. 10. 
2016 
Mezinárodní výstava a konference 
FUTURE FORCES Exhibition se koná 
v Praze ve dnech 19. – 21. října 2016. 
Podrobnosti ZDE. 

HackerFest 2016 – 24. 10. – 25. 10. 
2016 
4. ročník největší IT Security/Hacking 
události v ČR se uskuteční 24. - 25. října  
2016 v Praze. Více informací ZDE.  
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http://www.euractiv.com/section/innovation-industry/news/broadband-internet-access-will-become-a-legal-right-under-new-eu-telecoms-rules/
http://ekonomika.idnes.cz/vznika-pravni-analyza-sdilene-ekonomiky-ff4-/ekonomika.aspx?c=A160726_194612_ekonomika_rny
http://www.oecd.org/internet/ministerial/
http://www.oecd.org/newsroom/world-must-act-faster-to-harness-potential-of-the-digital-economy.htm
https://www.it-sa.de/en/events/1/congressit-sa/14180
https://www.it-sa.de/en/events/1/congressit-sa/14180
http://www.spcr.cz/files/cz/media/sp_info/2016_08_01.pdf
http://www.egovernment.cz/mikulov/default.htm
mailto:lkanciova@upv.cz
https://www.it-sa.de/en
http://www.future-forces.org/
http://www.hackerfest.cz/

