
 

 

 

  

Iniciativa 202020 – i mladí mají co dohánět 

Ke dni 12. srpna (Mezinárodní den mládeže) zveřejnil Evropský statistický úřad 

informace o tom, jak mladí lidé v Evropě využívají internet. Údaje se vztahují 

k osobám ve věku 16–29 let a jsou zaměřeny na třináct různých oblastí, od 

online výukových materiálů přes komunikaci se státními orgány až po vytváření 

webových stránek a blogů. Nejčipernější jsou mladí Finové. Celkově Finsko 

obsadilo první místo hned v šesti ze třinácti oblastí. 

Rozdíly mezi hodnotami ostatních zemí 

EU a Českem jsou patrné také ve 

srovnání mladé generace s celkovou 

populací. V kontrastu s unijními 

výsledky totiž neplatí, že by mladí Češi 

byli ve všech oblastech internetových činností aktivnější než zbytek 

společnosti, v některých případech spíš naopak. K online komunikaci se státní 

správou totiž internet využívá jen 26 % mladých, zatímco národní průměr je 32 

%. Ještě větší rozdíl pak existuje u zdraví, kde si informace vyhledává 40 % 

české populace, ale jen 31 % lidí ve věku 16–29 let. 

Změní to aktivity Iniciativy 202020? 

NPRSNG – mezirezortní připomínkové řízení zahájeno 

Od 16. srpna 2016 bylo zahájeno mezirezortní připomínkové řízení k návrhu 

další aktuální verze návrhu Národního plánu rozvoje sítí nové generace 

(NPRSNG), do které mělo Ministerstvo průmyslu a obchodu zapracovat 

připomínky z několika jednání se zástupci neformální Platformy sektoru ICT 

s ministrem Janem Mládkem.  

Protože MPO do předložené verze nevloží některé dohodnuté závěry, např. 

zapracovat do návrhu doprovodného usnesení vlády úkol pro MPO zpracovat 

do konce letošního roku akční plán k NPRSNG, Platforma své veškeré 

připomínky zopakuje v rámci připomínkového řízení. Též je potřeba sledovat i 

připomínky z jiných rezortů, protože MPO dosud NPRSNG nekonzultovalo 

s jinými rezorty, takže se odborná veřejnost a občané, pro které NPRSNG státní 

správa vytváří, může v průběhu mezirezortu dočkat nějakých nepříjemností. 

Návrh NPRSNG je umístěn v aplikaci eKLEP vlády v části do které veřejnost 

nemá možnost nahlédnout. Pro naše členy je návrh plánu, včetně předkládací 

zprávy a doprovodného usnesení umístěn ZDE a členům Legislativní komise pro 

EK rozeslán dne 16. srpna 2016.  

Na internetu byl zveřejněn první článek k NPRSNG. Zveřejněný text obsahuje 

značné nepřesnosti např.: „lakonicky shrnuje manažerka pro digitální 

ekonomiku Tereza Šamanová ze Svazu průmyslu a dopravy, jenž je jedním z 

lídrů pracovní skupiny ICT Unie sdružující největší operátory na trhu.“. 

Neformální Platforma není zmíněna. 

 

 

Kalendář akcí 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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http://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-spotlight/youth-day-2016
http://www.ictu.cz/pracovni-skupiny/legislativni-komise-pro-elektronicke-komunikace-a-it/legislativni-a-regulacni-komise-pro-oblast-elektronickych-komunikaci/dokumenty/
https://ekonomicky-denik.cz/mpo-celi-bezprecedentni-kritice-kvuli-rozvoji-internetu/
mailto:sarka.stulova@ictu.cz
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Těžko je elektronickým dokumentům 

Podle testu Hospodářských novin úřady často neuznávají elektronické 

dokumenty, i když musí. Někteří úředníci o povinnosti ani nevědí. Od 1. 

července jsou všechny úřady povinny uznávat elektronické dokumenty, pokud 

přijdou z datové schránky nebo s elektronickým podpisem. Ne všude ale tyto 

 dokumenty uznávají a raději klienta vyzvou, aby se ještě dostavil osobně. 

Podle ministerstva vnitra jde spíše o špatnou informovanost než o nefungující 

pravidla elektronické komunikace. Podrobnosti ZDE. 

Přituhuje v regulaci Internetu? 

Internetové komunikační služby jako Skype či WhatsApp si budou více rovny s 

telekomunikačními operátory. Tedy alespoň co se regulace týká. Evropská 

komise připravuje nová pravidla, která ovlivní především soukromí uživatelů, 

ale i napjaté vztahy technologických společností a operátorů. Oficiálního 

představení se nový telekomunikační balíček připravovaný Evropskou komisí 

má dočkat v září. 

Legislativu chce vůči webovým firmám nezávisle na Bruselu zpřísnit i české 

ministerstvo vnitra. Podle Lidovky.cz  ministerstvo vnitra připravuje novelu 

zákona o elektronických komunikacích, který by měl nově zahrnout například i 

poskytovatele e-mailu.  

Metodika měření ČTÚ 

Český telekomunikační úřad informoval, že dokončil vypořádání připomínek a 

podnětů k „Metodice měření a vyhodnocování datových parametrů pevných 

komunikačních sítí“, která byla předmětem workshopu dne 3. srpna 2016. 

Návrh metodiky, včetně tabulky s vypořádáním připomínek, ve které jsou  

zahrnuty nejenom konkrétní připomínky a podněty, ale i reakce na dotazy či 

komentáře je zveřejněna ZDE. Tam, kde je uvedeno, že připomínky budou 

akceptovány nebo částečně akceptovány, předpokládá ČTÚ provedení 

úprav  „Metodiky…..“ s tím, že finální verzi textu plánuje rozeslat zúčastněným 

subjektům a následně zveřejnit počátkem měsíce září 2016. 

 Veškeré materiály, prezentované na workshopu dne 3. 8.2016 jsou zveřejněny 

na výše uvedeném odkazu. 

Režim Ukrajina 

Od 1. srpna 2016 se na SP ČR mohou obracet zaměstnavatelé, kteří potřebují 

obsadit volná místa zejména v technických, ale i v dalších kvalifikovaných 

profesích pracovníky z Ukrajiny. SP ČR je jedním z garantů tzv. Režimu 

zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny. 

Čeští zaměstnavatelé si před zapojením do Režimu musejí zejména nejprve na 

Ukrajině najít vhodné/ho kandidáta/y na neobsazená pracovní místa. 

Zaměstnavatel musí splňovat několik podmínek, především min. 2 roky 

existence a zaměstnávání min. 10 zaměstnanců, bezdlužnost vůči FÚ, OSSZ a 

zdravotním pojišťovnám. Zařazení do Režimu platí 1 rok.  

Vzor Žádosti o zařazení do Režimu včetně výčtu požadovaných příloh a dalších 

informací zaměstnavatelé naleznou ZDE.  
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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.  

 

 

http://hn.ihned.cz/c1-65396090-na-urad-uz-lide-nemusi-chodit-jen-urednici-to-nekdy-nevedi-elektronicke-dokumenty-neuznavaji
http://hn.ihned.cz/c1-65396090-na-urad-uz-lide-nemusi-chodit-jen-urednici-to-nekdy-nevedi-elektronicke-dokumenty-neuznavaji
http://archiv.ihned.cz/c1-65396090-na-urad-uz-lide-nemusi-chodit-jen-urednici-to-nekdy-nevedi-elektronicke-dokumenty-neuznavaji
http://byznys.lidovky.cz/velky-bratr-chce-videt-i-do-skypu-evropsky-internet-cekaji-zmeny-pxy-/media.aspx?c=A160817_174438_ln-media_onv
https://www.ctu.cz/workshop-metodika-mereni-3-8-2016
http://www.spcr.cz/index-temat/338-rezim
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/

