
 

 

 

  

eObčanka - opět něco pro Iniciativu 202020  

V září má vláda schvalovat nový zákon o občanských průkazech. Podle kritiků je 

připravovaný návrh zákona katastrofa a tak nynější projekt elektronické 

občanky je úplně k ničemu. 

Podle ministerstva vnitra (MV) eObčanka (občanský průkaz občana) též 

elektronický průkaz totožnosti bude 

použitelný jako nosič identity v zemích 

EU. Občanský průkaz bude 

bezpečným, jednoznačným, 

nezaměnitelným a auditovatelným 

způsobem propojen s elektronickou kartou občana vedenou v Registru 

Obyvatel (ROB). 

Jak uvádí MV, tento nosič identity bude definovaným způsobem poskytovat 

informace o nositeli z elektronické karty občana, a to jak oprávněnému orgánu 

veřejné správy, tak recepčnímu v hotelu, při ošetření u lékaře nebo ve veřejné 

knihovně. Bude to „hloupý" průkaz obsahující minimum údajů, spojující se 

s registrem obyvatel a inteligentním způsobem tyto informace poskytující. 

A prostý občan se ptá: Pro co si tedy mám jít k vydavateli, když mi končí stará 

občanka a co bude s dosud vydanými novými „čipovými“, resp. „nečipovými“ 

občanskými průkazy? A budu muset platit za povinný čip 500 Kč jako dosud, 

když nebylo povinné jeho pořízení? 

NPRSNG – dotčené orgány a organizace posílají připomínky  

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. Návrh NPRSNG je umístěn v aplikaci eKLEP vlády 

ČR v části, do které veřejnost nemá možnost nahlédnout. 

Pro naše členy je návrh plánu, včetně předkládací zprávy a doprovodného 

usnesení umístěn ZDE.  

ICT UNIE zpracovala „Připomínky ICT UNIE k Národnímu plánu rozvoje sítí nové 

generace (15. 8. 2016)“. Podrobnosti ZDE.  

Připomínky SP ČR, ve kterých jsou zohledněny připomínky ICT UNIE, a 

některých dalších subjektů (členů SP ČR) jsou k dispozici ZDE. 

Připomínky ministerstva vnitra a ministerstva pro místní rozvoj najdete ZDE. 

Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování 

vysokorychlostních sítí elektronických komunikací 

Důvodem předložení návrhu zákona je transpozice směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení 

nákladů na budování sítí elektronických komunikací do českého právního řádu.  

Návrh zákona předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). 

Kalendář akcí 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. 
 

PS Cloud  Computing - 20. 9. 2016 
Zasedání PS Cloud Computing se 
uskuteční v úterý 20. září 2016 od 14:00 
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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Legislativní rada vlády projednávání návrhu zákona v minulých dnech 

dokončila. Dne 30. srpna došlo k úpravě textu návrhu a jeho vložení do eKLEPu. 

Všechny materiály najdete ZDE.  

Nový zákon v oblasti veřejných zakázek 

Dne 1. října 2016 vejde po dlouhých přípravách a diskuzích v účinnost nový 

zákon upravující problematiku veřejných zakázek, zákon č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek,  který  přinese revoluci v této oblasti, neboť 

přináší řadu zásadních změn a nových institutů. Zákon z velké části 

transponoval směrnice Evropské unie (směrnice pro veřejné zadavatele, 

směrnice pro sektorového zadavatele a směrnice pro udělování koncesí). 

V  případě nejasností je tedy možné je v různých jazykových verzích použít pro 

výklad zákona. 

Zákon i nadále dělí zakázky podle druhu na veřejné zakázky na dodávky, služby 

a stavební práce a podle předpokládané hodnoty na nadlimitní, podlimitní a 

veřejnou zakázku malého rozsahu. Ke stávajícím typům zadávacích řízení 

přibyde ještě řízení o inovačním partnerství a zjednodušený režim. 

Plenární schůze RHSD 

Dne 12. září 2016 se bude konat 131. Plenární schůze Rady hospodářské a 

sociální dohody ČR s programem 

- Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2017 včetně rozpočtové  

dokumentace,  

- Dávky nemocenského pojištění, 

- Akční plán pro rozvoj digitálního trhu. 

WiFi v Praze opět zdarma 

Pražští radní rozhodli, že od začátku příštího roku by měl být dostupný volný 

přístup k připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi na dalších místech v 

Praze. Má to být jeden z konkrétních projektů Smart Prague. Podrobnosti ZDE. 

Podnikatelské fórum v Etiopii 

Hospodářská komora ČR je realizátorem projektu Aid for Trade zaměřeného na 

Etiopii, který koordinuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a je financován 

z fondu rozvojové pomoci. V rámci projektu organizuje HK ČR společně 

s partnerem v Etiopii (Addis Ababa Chamber of Commerce and Sectoral 

Association – AACCSA) dne 19. října 2016 v hlavním městě Addis Abeba 

podnikatelské fórum zahrnující i dvoustranná jednání mezi českými a 

etiopskými firmami. HK ČR zajistí pro zájemce 2x ubytování v Addis Abebě a 

celodenní program na den 19. října 2016 (podnikatelské fórum včetně zajištění 

bilaterálních jednání, transfery, setkání na Zastupitelském úřadě ČR a 

související služby). Ostatní program, stejně tak jako zajištění letenek, je 

ponechán individuálně na každém účastníkovi. Kontakt  nejpozději do středy 

14. září 2016 na e-mail tycova@komora.cz.  

Aktuálně ze Svazu průmyslu a dopravy 

Elektronický bulletin Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) č. 31/2016 ze dne 5. 

září 2016 najdete ZDE. 

 

Kalendář akcí – ostatní 

 

Semináře Úřadu průmyslového 
vlastnictví  
Úřad průmyslového vlastnictví pořádá na 
podzim 2016: 
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 – 14. -15. 
11. 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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