
 

 

 

  

Iniciativa 202020 - opakování 

Opakování matka moudrosti: 

„Česko je v žebříčku EGDI, který sestavuje Organizace spojených národů, 

27. z 28 evropských zemí. V 

celosvětovém žebříčku mu patří 

dokonce až 53. příčka, o dvě místa za 

Slovenskem. Přitom ještě v roce 

2008 byla ČR na 28. pozici globálně a očekávalo se, že brzy nahlédne do 

první desítky. Namísto toho ale od té doby vytrvale padá.“. 

Index EGDI (E-Government Development Index) hodnotí tři základní faktory. 

Lidský kapitál, tedy především IT gramotnost obyvatel, rozvoj sítí a 

infrastruktury a kvalitu online služeb. Právě třetí jmenovaná kategorie je 

přitom to, v čem ČR výrazně zaostává. 

„Některé služby máme, ale nevíme o nich. Většinu ovšem nemáme vůbec. 

Iniciativa 202020 jednoduše říká: „Pojďme se soustředit na online služby.“. 

„Zkusme udělat pestrou nabídku samoobsluhy služeb státu a začněme tak s 

občany a firmami komunikovat. Díky tomu bychom se mohli zpátky vrátit 

alespoň do dvacítky,“ burcuje prezident ICT UNIE Zdeněk Zajíček. 

Podobně nelichotivě o našem postavení vypovídá i evropský index DESI, kde je 

ČR rovněž ve druhé polovině unijní osmadvacítky a v kategorii e-governmentu 

mezi posledními. 

Bude ve středu jasno v otázce NPRSNG? 

Dne 10. srpna se na Ministerstvu průmyslu a obchodu uskuteční další jednání 

neformální Platformy s ministrem Janem Mládkem. Stane se tak poté, co MPO 

zahájilo veřejnou on—line konzultaci k předaným údajům mapujícím stav 

budování vysokorychlostního internetu v ČR, jejímž cílem 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. 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 je otevřena na 

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

Druhým podkladem je aktuální verze návrhu Národního plánu rozvoje sítí nové 

generace (pracovní verze ze dne – 5. srpna 2016), do které mělo MPO 

zapracovat připomínky z jednání se zástupci Platformy. 

Na jednání Platformy s ministrem, kterého by se měl zúčastnit i expert 

Evropské komise Ján Šebo, mají zaznít (podle přání p. ministra) pouze zásadní 

připomínky ze strany odborné veřejnosti.  

 

 

Kalendář akcí ICT UNIE 

 

PS Vzdělávání - 22. 8. 2016 
Zasedání PS Vzdělávání se uskuteční 
v pondělí 22. srpna 2016 od 15,30 hod. 
v sídle ICT UNIE.  

 
PS Cloud computing - 31. 8. 2016 
Zasedání PS Cloud computing se uskuteční 
ve středu 31. srpna 2016 od 14,00 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. Zájemci se mohou 
registrovat na sarka.stulova@ictu.cz. 

  
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. Zájemci se 
mohou registrovat na 
sarka.stulova@ictu.cz. 
 

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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Vzhůru v celosvětovém hodnocení e-governmentu 

Poprvé od roku 2008 v celosvětovém hodnocení e-governmentu (United 

Nations E-Government Survey 2016) stoupáme, aktuálně jsme na 50. místě ze 

193 zemí. Jenže zatím nelze odhadnout, zda jde o stálý trend (každý rok o krok 

výš) nebo o nadechnutí před dalším pádem. Bližší podrobnosti ZDE.  

Začal fungovat Štít EU–USA na ochranu soukromí 

Od 1. srpna 2016 začal, podle společného komentáře ministryně obchodu 

Spojených států Penny Pritzkerová a české eurokomisařky pro spravedlnost 

Věry Jourové, fungovat štít EU–USA na ochranu soukromí, který je vítězstvím 

pro ochranu soukromí i pro ekonomiku na obou stranách Atlantiku. 

Zveřejněním v Úředním věstníku EU tzv. Adequacy Decision k nové dohodě 

s USA o tzv. EU – US Privacy Shield, vstupuje tzv. Privacy Shield v účinnost 

k uvedenému datu. Bližší podrobnosti ZDE. 

Podniky ve Spojených státech mohou nyní u Ministerstva obchodu USA 

prostřednictvím nových internetových stránek (www.privacyshield.gov) 

provést autocertifikaci, a potvrdit tak, že dodržují zásady štítu na ochranu 

soukromí. Od tohoto týdne si mohou evropské podniky „vyvážející“ osobní 

údaje ověřit, zda se americký podnik certifikoval do štítu, nahlédnutím do 

veřejného seznamu Ministerstva obchodu. Je-li jejich obchodní partner na 

seznamu uveden, mohou mu bezpečně předávat osobní údaje v plném souladu 

s právními předpisy EU o ochraně údajů. 

Evropská Komise rovněž vydala průvodce občana (GUIDE TO THE EU-U.S. 

PRIVACY SHIELD), ve kterém jednotlivci naleznou informace o tom, jak štít na 

ochranu soukromí zaručuje jejich základní právo na ochranu údajů podle 

evropského práva, a o tom, kam se mohou obrátit v případě problémů. 

Podrobnosti ZDE. 

Mimořádná výzva v OP PIK - Potenciál 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo II. výzvu v dotačním programu 

Potenciál na průmyslový výzkum a vývoj. Dotace se vztahuje na pořízení 

laboratorního vybavení, nástrojů a strojů, HW a SW, které budou použity pro 

vývoj nových produktů. Příjem žádostí bude probíhat od 15. září do 31. října 

2016. Alokace této výzvy dosáhne 1 500 000 000 korun českých. Jedná se o 

kontinuální výzvu, kdy jsou žádosti o podporu vyhodnocovány průběžně a 

průběžně jsou vydávána Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

Veškeré informace k II. Výzvě programu Potenciál jsou k dispozici na webu 

CzechInvestu zde a na webu Ministerstva průmyslu a obchodu zde. 

Trochu historie na závěr 

První webové stránky byly spuštěny v CERNu (Evropské organizaci pro jaderný 

výzkum v Ženevě) 20. prosince 1990. Ale světu to bylo oznámeno až 6. srpna 

1991, tj. před 25 lety. První skromné webové stránky - prakticky jen s textem - 

prošly obrovským vývojem. Web se proměnil v prostor multimédií a aplikací. 

Dnes má přes 2 miliardy uživatelů. Podrobnosti 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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