
 

 

 

  

V pravé poledne  

Ve čtvrtek to začne …. 

Stále jsme v olympijském roce. Olympiáda skončila, paralympiáda právě 

probíhá a třetí vrchol letošního sportovního roku bude oficiálně startovat tento 

týden. Ve čtvrtek 15. září 2016 předseda vlády (za účasti státního tajemníka a 

koordinátora digitální agendy Tomáše Prouzy, poslance a hejtmana Jiřího 

Běhounka, prezidenta ICT UNIE Zdeňka Zajíčka a dalších) slavnostně zahájí 

„boj“ o lepší umístění České republiky zejména ve využívání elektronických 

služeb. Cílem, který si přípravný výbor stanovil, není jen zúčastnit se, ale 

umístit se do 20. místa v porovnání s dalšími zeměmi. Hodnocení bude 

probíhat podle EGDI metodiky OSN - EGDI je průměr tří skóre v nejdůležitějších 

disciplínách eGovernmentu, jmenovitě: rozsah a kvalita on-line služeb, stav 

rozvoje telekomunikační infrastruktury a vlastní lidský kapitál. 

Reprezentace Iniciativy 202020 bude vystupovat pod následujícím logem: 

 

 

 

 

 

Zlepšení umístění ČR ve svém důsledku znamená přinést občanům a firmám, 

zejména ze strany státu, lepší podmínky ve využívání elektronických služeb 

v každodenním životě. Jak vyplývá z prezentací „duchovního“ zakladatele – 

prezidenta ICT UNIE Zdeňka Zajíčka, musíme objektivně uznat, že na první 

„pětku“ nemáme. Ale 20. místo je meta dosažitelná. 

Realizační tým bude oficiálně představen na tiskové konferenci. Jedním z členů 

realizačního týmu je samozřejmě i zástupce ICT UNIE. Součástí kampaně za 

zlepšení postavení ČR v žebříčku využívání ICT bude i nový web, na kterém 

bude průběh úsilí „soutěžního týmu“ o zlepšení postavení ČR dokumentován.  

Podrobnosti ze zahájení „závodu“ přineseme v příštím čísle našeho 

eFeedBacku. A bude to „kvapík“, protože moc času nezbývá. 

NPRSNG  a tisk  

Po zahájení mezirezortního připomínkového řízení Ministerstvem průmyslu a 

obchodu k návrhu další aktuální verze návrhu Národního plánu rozvoje sítí 

nové generace (NPRSNG) se objevují první reakce v tisku. 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. Již jsou k dispozici také připomínky 

jednotlivých připomínkových míst. Podle informací tisku (např. ZDE) se celkem 

sešlo 89 zásadních a 69 doporučujících připomínek. A není se co divit. 

Zpracovatelé NPRSNG se snažili vyhovět všem a tak je materiál značně 

podrobný a tím i napadnutelný ze všech stran. 

 

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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https://apps.odok.cz/veklep
http://www.ictu.cz/pracovni-skupiny/legislativni-komise-pro-elektronicke-komunikace-a-it/legislativni-a-regulacni-komise-pro-oblast-elektronickych-komunikaci/dokumenty/
http://ekonomicky-denik.cz/mladek-opet-tercem-kritiky-na-narodni-plan-rozvoje-siti-nove-generace/
mailto:sarka.stulova@ictu.cz
mailto:sarka.stulova@ictu.cz


 
 

Plenární schůze RHSD 

Dne 12. září 2016 se konala 131. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální 

dohody ČR. Na programu měla zejména Návrh zákona o státním rozpočtu ČR 

na rok 2017 včetně rozpočtové dokumentace. Plénum tripartity projednalo i  

Akční plán pro rozvoj digitálního trhu. Plán nenahrazuje existující klíčové 

dokumenty, ale zastřešuje je. Součástí Akčního plánu je také závazek 

intenzivně komunikovat všechna plánovaná opatření se sociálními a 

hospodářskými partnery, se zákonodárci i občanskou společností. 

Nový web k digitální agendě 

V rámci své nové činnosti koordinátora digitální agendy, spustil Tomáš Prouza a 

jeho tým nové webové stránky. Jak moc budou užitečné a originální ukáže až 

čas. 

Umíme měřit českou digitální ekonomiku? 

Oficiální statistiky a údaje o tom, jak na tom vlastně je česká digitální 

ekonomika, podle národního koordinátora Tomáše Prouzy chybí. V chystaném 

Akčním plánu pro rozvoj digitálního trhu, který bude projednávat vláda, je mezi 

prioritami i měření vývoje digitální ekonomiky. Úřad vlády ještě neví, jaké 

metodiky by měl pro takové měření, vyhodnocování a sbírání dat použít. Chce 

proto na toto téma vyvolat veřejnou diskusi. Podrobnosti ZDE. 

Nové konzultace EK 

V souvislosti s postupem vývoje jednotného digitálního trhu byla vypsána 

Evropskou komisí veřejná konzultace k Single Digital Gateway (SDG). Tato 

veřejná konzultace je dostupná ve všech oficiálních jazycích EU s termínem pro 

zaslání připomínek do 21. listopadu 2016. Odkaz na český konzultační formulář 

můžete nalézt zde. V rámci jednotného digitálního trhu předložila Česká 

republika Evropské komisi non-paper k portálu SDG, který má za cíl vyvolat 

diskuzi o zavedení „portálu portálů“ pro navigaci podnikatelů přeshraničně 

aktivních na vnitřním trhu. 

 Evropská komise zároveň zveřejnila veřejnou konzultaci k Single Market 

Information Tool (SMIT) s termínem pro vyplnění do 7. liostopadu 2016.  

Kurzy vzdělávací akademie  

Kurzy vzdělávací AKADEMIE Havel, Holásek & Partners v zimním semestru 2016 

najdete v zeleném bloku. Semináře probíhají tradičně v pátek dopoledne od 

9.00 do 12.30 hodin v moderních prostorách pražského Florentina. Kurzivou 

uvedené souvisí podle názoru AKADEMIE s tématy a činnostmi členů ICT UNIE. 

Více informací a přihlašovací formulář naleznete pod jednotlivými odkazy a na 

webových stránkách www.havelholasek.cz/akademie. Jeden kurz v semestru 

dle volby je pro členy ICT UNIE zdarma. Do poznámky v přihlašovacím formuláři 

je třeba uvést „zdarma – člen ICTU“. 

Aktuálně ze Svazu průmyslu a dopravy 

Elektronický bulletin Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) č. 32/2016 ze dne 

11. září 2016 najdete ZDE. 

Kalendář akcí – ostatní 

Semináře Úřadu průmyslového 
vlastnictví  
Úřad průmyslového vlastnictví pořádá 
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 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 
dalším se uskuteční 14. - 15. 11. 2016 v 
Praze! Registrujte se ZDE. 

Kurzy AKADEMIE Havel, Holásek & 
Partners v zimním semestru 2016 
16.9. Zkušenosti s aplikací zákona o 
registru smluv  
23.9. Manželské majetkové právo  
30.9. Předvečer nových veřejných zakázek  
7.10. Financování investic fondů typu 
SICAV  
14.10. Novinky v soutěžním právu, využití 
ekonomických analýz  
21.10. IT právo ve smluvní praxi a 
bezpečnost informačních systémů  
27.10. Koncese a PPP projekty  
4.11.  eIDAS a elektronické právní jednání  
11.11.  Promlčení  
18.11.  Započtení pohledávek  
25.11. Revoluce v ochraně osobních údajů  

2.12.  Compliance a criminal compliance  

9.12. Manažerská novela zákoníku práce  
16.12. Nová civilní judikatura Nejvyššího 
soudu – závazkové senáty 23, 26, 31, 32, 
33 Cdo 
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http://digiczech.eu/2016/09/12/tripartita-schvalila-akcni-plan-pro-rozvoj-digitalniho-trhu/
http://digiczech.eu/
http://www.lupa.cz/clanky/urad-vlady-bude-merit-ceskou-digitalni-ekonomiku-chce-pomoci-s-metodikou/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SingleDigitalGateway2016?surveylanguage=CS
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8899
http://www.havelholasek.cz/akademie
http://www.spcr.cz/files/cz/media/sp_info/2016_09_12.pdf
mailto:lkanciova@upv.cz
https://www.it-sa.de/en
http://www.future-forces.org/
http://www.hackerfest.cz/
http://www.javadays.cz/
http://www.havelholasek.cz/cs/akademie/vzdelavaci-akce/zkusenosti-s-aplikaci-zakona-o-registru-smluv
http://www.havelholasek.cz/cs/akademie/vzdelavaci-akce/zkusenosti-s-aplikaci-zakona-o-registru-smluv
http://www.havelholasek.cz/cs/akademie/vzdelavaci-akce/manzelske-majetkove-pravo
http://www.havelholasek.cz/cs/akademie/vzdelavaci-akce/predvecer-novych-verejnych-zakazek
http://www.havelholasek.cz/cs/akademie/vzdelavaci-akce/financovani-investic-fondu-typu-sicav
http://www.havelholasek.cz/cs/akademie/vzdelavaci-akce/financovani-investic-fondu-typu-sicav
http://www.havelholasek.cz/cs/akademie/vzdelavaci-akce/novinky-v-souteznim-pravu-vyuziti-ekonomickych-analyz
http://www.havelholasek.cz/cs/akademie/vzdelavaci-akce/novinky-v-souteznim-pravu-vyuziti-ekonomickych-analyz
http://www.havelholasek.cz/cs/akademie/vzdelavaci-akce/it-pravo-ve-smluvni-praxi-a-bezpecnost-informacnich-systemu
http://www.havelholasek.cz/cs/akademie/vzdelavaci-akce/it-pravo-ve-smluvni-praxi-a-bezpecnost-informacnich-systemu
http://www.havelholasek.cz/cs/akademie/vzdelavaci-akce/koncese-a-ppp-projekty
http://www.havelholasek.cz/cs/akademie/vzdelavaci-akce/eidas-a-elektronicke-pravni-jednani
http://www.havelholasek.cz/cs/akademie/vzdelavaci-akce/promlceni
http://www.havelholasek.cz/cs/akademie/vzdelavaci-akce/zapocteni-pohledavek
http://www.havelholasek.cz/cs/akademie/vzdelavaci-akce/revoluce-v-ochrane-osobnich-udaju
http://www.havelholasek.cz/cs/akademie/vzdelavaci-akce/compliance-a-criminal-compliance
http://www.havelholasek.cz/cs/akademie/vzdelavaci-akce/manazerska-novela-zakoniku-prace
http://www.havelholasek.cz/cs/akademie/vzdelavaci-akce/nova-civilni-judikatura-nejvyssiho-soudu-zavazkove-senaty-23-26-31-32-33-cdo
http://www.havelholasek.cz/cs/akademie/vzdelavaci-akce/nova-civilni-judikatura-nejvyssiho-soudu-zavazkove-senaty-23-26-31-32-33-cdo
http://www.havelholasek.cz/cs/akademie/vzdelavaci-akce/nova-civilni-judikatura-nejvyssiho-soudu-zavazkove-senaty-23-26-31-32-33-cdo

