
 

 

 

  

Iniciativa 202020 – „olympiáda“ pokračuje 

Opakování je matka moudrosti a sportovní terminologií: 

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

Nations E-Government Survey 2016) 

- Index EGDI - 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. 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 padala. 

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.  

Podobnost čistě náhodnou lze vidět i s účastí ČR na letošní olympiádě v Brazílii. 

I tam řada sportovců nesplnila očekávání. Jako by platilo: není důležité vyhrát, 

ale zúčastnit se. Nezbývá než se otřepat, nic si nenamlouvat a zabrat. To platí i 

pro dosavadní nízkou úroveň rozvoje elektronických služeb v ČR, jak 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. Další pokus o „rozhýbání 

odborné veřejnosti“ provede prezident ICT UNIE Zdeněk Zajíček na konferenci  

e-government 20:10, aneb žijem si jak na zámku, ať to trvá věčně, která se 

letos bude na zámku Mikulov konat ve dnech 6. - 7. září 2016. Organizátoři 

slibují, že letošní setkání bude lehce vizionářské. 

I po středě jen polojasno v kauze NPRSNG – stojíme o evropské 

peníze? 

Dne 10. srpna se na Ministerstvu průmyslu a obchodu uskutečnilo za účasti 

experta Evropské komise Ján Šebo další jednání neformální Platformy 

s ministrem Janem Mládkem. Předmětem jednání byla zejména 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. Obsahem jednání byla i probíhající veřejná on—line konzultace 

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. 

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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 Veřejná konzultace je otevřena na adrese www.verejnakonzultace.cz pro 

připomínky do 16. září 2016. Na jednání MPO upozornilo, že doplnilo dostupné 

soubory o excelovskou tabulku s daty o jednotlivých ZSJ.  

Jednání trvalo 2 hodiny (všechna předchozí maximálně 1 hodinu) a bylo 

nebývale konstruktivní – podřízení pana ministra dostali od něj úkolem 

zapracovat mnoho našich zásadních požadavků a de facto byly pozitivně 

vypořádány (tj. přislíbeny k zapracování) téměř všechny naše zásadní 

připomínky, jejichž základem bylo stanovisko ICT UNIE, resp. Legislativní 

komise pro EK, zejména:  

- námitky vůči přetrvávající nedostatečnosti odůvodnění u nastavení tržního 

selhání na 50% - MPO přislíbilo doplnit srozumitelné a důvěryhodné 

odůvodnění; z jednání nicméně vyplynulo, že MPO nevidí důvod pro posun 

hranice tržního selhání směrem dolů; 

- nenaplnění parametrů předběžné podmínky, které podle názoru Platformy 

nejsou splněny (ekonomická analýza, ochrana a stimulace soukromých 

investic, optimalizace využívání veřejných zdrojů) – dle názoru MPO 

předběžnou podmínku dokument naplňuje a o splnění rozhodne Evropská 

komise.  

Výsledkem je dohoda, že MPO Národní plán finalizuje v souladu s obsahem 

jednání a k 15. srpnu zahájí mezirezortní připomínkové řízení, v jehož rámci 

bude možnost se dále vyjádřit. Platforma avizovala, že pokud zásadní 

připomínky nebudou uspokojivě zapracovány, zopakuje je v rámci 

připomínkového řízení. Též je potřeba mít na paměti, že MPO dosud NPRSNG 

nekonzultovalo s jinými rezorty, takže se odborná veřejnost může v průběhu 

mezirezortu dočkat nějakých „zajímavostí“. 

Část plánu využití rádiového spektra-kmitočtové pásmo 470 – 960 MHz 

Český telekomunikační úřad vydal opatřením obecné povahy část plánu využití 

rádiového spektra č. PV-P/10/08.2016-10 pro kmitočtové pásmo 470 – 960 

MHz. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 25. srpna 2016. 

Aktualizace D-Book 

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zveřejnil aktualizovaný dokument D-Book, 

který obsahuje doporučené technické parametry digitálních přijímačů a dalších 

přijímacích zařízení, nezbytných pro zajištění bezproblémového příjmu 

zemského digitálního televizního vysílání v České republice ve standardu DVB-T 

a DVB-T2. 

Fuchsia: kytka, operační systém nebo slepá ulička? 

Jmenuje se Fuchsia a je to možná „příští velká věc“ na poli operačních systémů. 

Má fungovat na všem - od chytrých krabiček internetu věcí přes chytré telefony 

až po počítače. Zatím se toho o něm příliš neví! Co víme jistě je, že botanický 

rod Fuchsia L. je tvořen 105 druhy. A že v jednom zahradnictví na Mělnicku 

nabízejí přes 1100 kultivarů. To se ví! 

Aktuálně ze Svazu průmyslu a dopravy 

Elektronický bulletin Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) č. 29/2016 ze dne 

15. 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.verejnakonzultace.cz/
http://www.verejnakonzultace.cz/Priloha
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-casti-planu-vyuziti-radioveho-spektra-c.pv-p/10/xx.2016-y-pro-kmitoctove-pasmo-470-960-mhz/obrazky/pv-p-1008201610.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-casti-planu-vyuziti-radioveho-spektra-c.pv-p/10/xx.2016-y-pro-kmitoctove-pasmo-470-960-mhz/obrazky/pv-p-1008201610.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/d-book.pdf
http://technet.idnes.cz/novy-operacni-system-google-fuchsia-d7t-/software.aspx?c=A160814_213529_software_nyv
http://www.spcr.cz/files/cz/media/sp_info/2016_29c.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/

