
 

 

 

  

Výjezdní zasedání ICT UNIE a golfový turnaj 

Výjezdní zasedání se uskuteční ve čtvrtek 22. září 2016 od 15:00 v areálu Golf 
Konopiště (Tvoršovice  27). 
Předběžný scénář zasedání je následující: 
Čtvrtek 22. září: 
15:00 příjezd účastníků, ubytování, lehké občerstvení 
16:00 - 19:30 aktuální témata pro podzim 2016, diskuse s hosty  
19:30 večeře, neformální jednání 
Pátek 23. září: 
Snídaně individuální 
9:30 pro zájemce Golfový turnaj ICT UNIE, ostatní odjezd 
Pokud máte zájem se zúčastnit výjezdního zasedání nebo golfového turnaje, 
kontaktujte kancelář ICTU e-mailem na sarka.stulova@ictu.cz. 

 

 

Připomínky ICT UNIE 

V minulém týdnu ICT UNIE připomínkovala následující materiály:  

Národní plán rozvoje sítí nové generace 

Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR – 

společné stanovisko ICT UNIE, Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a 

dopravy ČR  

 

1. jednání PS ICTU Cloud Computing 

Ve středu 31. 8. od 14:00 hodin se v sídle ICT UNIE uskuteční 1. jednání PS ICTU 

Cloud Computing. 

Program jednání: 

 Cíle pracovní skupiny 

 Současný stav jednání s Ministerstvem vnitra - Národní strategie 
cloud computingu 

 Plán práce a úkoly pracovní skupiny 
Zájemci se mohou registrovat na sarka.stulova@ictu.cz. 
 

 

Vláda ČR na svém zasedání schválila Iniciativu Průmysl 4.0 

Vláda ČR na svém zasedání dne 24. srpna 2016 schválila Iniciativu Průmysl 4.0, 

předloženou Ministerstvem průmyslu a obchodu, jejímž dlouhodobým cílem je 

udržet a posílit konkurenceschopnost České republiky v době masového 

nástupu tzv. čtvrté průmyslové revoluce ve světě. Iniciativa Průmysl 4.0 

reflektuje situaci, kdy průmysl a celá ekonomika procházejí zásadními změnami 

způsobenými zaváděním informačních technologií, kyberneticko—fyzických 

systémů a systémů umělé inteligence do výroby, služeb a všech odvětví 

hospodářství.  

 

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.  
 
 

PS eGovernment - 1. 9. 2016 
Zasedání PS eGovernment se uskuteční ve 
čtvrtek 1. září 2016 od 13,00 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. 
 
 

Řídící výbor pro elektronické 
komunikace – 22. 9. 2016 
Zasedání ŘVEK se uskuteční ve čtvrtek 22. 
září od 13:30 v areálu hotelu Golf 
Konopiště. 
 
 

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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"Jsme a budeme malou otevřenou ekonomikou s obrovskou orientací na export. 

Průmysl tvoří asi třetinu našeho HDP a to je prakticky nejvíce ze zemí evropské 

zatím ještě osmadvacítky. Jsme také zemí s nejnižší nezaměstnaností v Evropě. 

Chceme—li ale udržet tuto pozici, je zapotřebí aktuálně reagovat na vývojové 

trendy v technologiích i ve společnosti, spojené s digitalizací, a skloubit je s 

praxí. Proto jsme také v tomto kontextu materiál připravili," uvedl ministr 

průmyslu a obchodu Jan Mládek. "Základem je aktivita podnikatelů, kteří se 

musí objektivnímu vývoji přizpůsobit jako první," dodal. Podrobnosti ZDE. 

 
Úprava směrnice EU o ochraně osobních údajů umožní vymazat 
příslušná data na internetu 
Nová úprava ochrany osobních údajů umožní vymazat příslušná data na 
internetu, informuje web Českého rozhlasu. Zároveň budou takzvané cookies, 
tedy informace, které internetový prohlížeč ukládá o činnosti uživatele, 
považované za osobní údaje. Je to součástí obecného nařízení Evropské unie o 
ochraně údajů. Předsedkyně Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) Ivana 
Janů to řekla v České televizi. "Základní parametry ochrany zůstávají v platnosti 
z původní úpravy. Některé možnosti ale nařízení bude dávat nově. Například 
nejvyšší ochrana osobních údajů musí být základním nastavením všech 
systémů a jejich databází." Každý člověk tak musí mít přehled o tom, co je o 
něm na sociálních sítích vedeno. Má také právo žádat, aby byla provedena 
oprava nebo i výmaz údajů“, dodala Ivana Janů.  Vymazání informací o 
konkrétní osobě na internetu umožnil podle předsedkyně ÚOOÚ průlomový 
rozsudek Evropského soudního dvora z roku 2014, kdy si žalobce vymazání 
údajů vymohl.   
 
 
Národní strategie eHealth počítá se vznikem informačního portálu 
Najít si lékaře s volnou kapacitou blízko svého bydliště, vybrat si nemocnici 
s dobrým hodnocením, nebo se podívat, kolik dala zdravotní pojišťovna za 
konkrétní léčbu, by mělo být snazší díky chystanému Národnímu 
zdravotnickému informačnímu portálu. Je součástí Národní strategie 
elektronického zdravotnictví, která řeší například i využití elektronických 
receptů a elektronické dokumentace. Materiál posílá ministerstvo 
zdravotnictví do vnějšího připomínkového řízení a do konce září ho 
dostane vláda. Podrobnosti ZDE 

 
 

Zákon o eIDAS čeká jen na podpis prezidenta 
Zákon o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, který vychází z 
nařízení EU s názvem eIDAS, byl schválen Senátem ČR. V současnosti čeká na 
schválení prezidentem Milošem Zemanem. Kritici hovoří o přílišném zásahu do 
soukromí, neboť legislativa umožňuje elektronickou identifikaci jakéhokoliv 
občana země EU. Určit, co je a co není službou vytvářející důvěru ve smyslu 
legislativy eIDAS a zda se na provozovatele nějaké služby nevztahují jisté nové 
povinnosti a sankce z nich vyplývající, je podle Jiřího Průši z portálu Lupa.cz jed-
nou z nejkomplikovanějších částí nového nařízení.  
 

 

Newsletter Svazu průmyslu a dopravy ČR, ke stažení  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.  
 

Pozvánka na JavaDays 2016 
Největší Java konference v dějinách ČR, 
JavaDays 2016. Dvoudenní konference 
určená Java vývojářům, programátorům a 
všem, co se o Javu a související IT 
technologie zajímají, se uskuteční 14. - 15. 
11. 2016 v Praze! Registrujte se na 
www.javadays.cz 
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