
 

 

 

  

V pravé poledne, ve čtvrtek, to začalo …. 

Ve čtvrtek 15. září 2016 předseda vlády za účasti ministra vnitra Milana 

Chovance, státního tajemníka a koordinátora digitální agendy Tomáše Prouzy, 

poslance a hejtmana Jiřího Běhounka, prezidenta ICT UNIE Zdeňka Zajíčka a 

dalších slavnostně zahájili „boj“ o lepší umístění České republiky zejména ve 

využívání elektronických služeb.  

„Poté, kdy se v posledních deseti letech investovalo do velkých infrastrukturních 

projektů, které nejsou na první pohled vidět, je potřeba občanům a firmám 

konečně zprovoznit pestrou nabídku služeb, které budou stejně využívané a 

užitečné, jako je dnes nakupování přes internet nebo internetové bankovnictví,“ 

řekl Zdeněk Zajíček, prezident ICT UNIE, která je jedním ze zakládajících členů 

Iniciativy. 

Vládní tiskovou zprávu naleznete ZDE. Fotogalerii k tiskové konferenci 

naleznete ZDE a zvukový záznam ZDE. 

Uvidíte-li toto logo:  

 
ihned je jasné, že jde o akci či aktivitu Iniciativy 202020. O Iniciativě 202020 

naleznete podrobnější informace na nově spuštěných webových stránkách 

www.202020.cz a také na Facebooku a Twitteru. A prosba prezidenta ICT UNIE: 

„Rádi bychom Vás tímto požádali o pomoc získat příznivce Iniciativy na 

sociálních sítích. Pokud máte Facebookové stránky, napište svým přátelům 

(komunitě), že participujete na Iniciativě 202020. Nezapomeňte uvést odkaz 

Kalendář akcí 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. 

Představenstvo ICT UNIE – 19. 10. 
2016 
Zasedání Představenstva ICT UNIE se koná 
ve středu 19. října 2016 od 11:00 hod. v 
sídle ICT UNIE. 
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webové stránky www.202020.cz a označte nás přímo do statusu na Facebooku 

@Iniciativa 202020 nebo na Twitteru: @202020CZ.“. 

A protože opakování je matka moudrosti je potřeba znovu připomenout, že 

naplnit cíl Iniciativy 202020 bude „kvapík“, protože opravdu moc času nezbývá. 

Zákon o službách vytvářejících důvěru zveřejněn  

Dne 19. září 2016 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 297/2016 Sb. o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a související změnový 

zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Úprava 

obsažená v  zákoně zejména stanoví některé postupy poskytovatelů služeb 

vytvářejících důvěru a požadavky na služby vytvářející důvěru a pravidla 

elektronického podepisování, elektronického pečetění a opatřování 

dokumentů elektronickými časovými razítky.  V zákoně není upravena 

elektronická identifikace, která bude řešena samostatně. 

Česká ekonomika vévodí v exportu digitálních technologií, sama je 

neumí používat  

Podle studie zpracované Aspen Institute Prague se česká ekonomika výrazně 

prosazuje v digitální oblasti. Přidaná hodnota HDP vyprodukovaná ICT 

sektorem je v České republice o něco vyšší než v Estonsku. Například Česko 

vyváží nadprůměrné množství ICT zboží, které tvoří 16 procent z jeho 

celkového exportu v porovnání s průměrem EU, který činí 5 procent. Naopak 

online komunikaci s úřady využívá pouze 32 procent obyvatel, zatímco průměr 

EU je 46 procent a v Estonsku dokonce 81 procent. Podrobnosti ZDE. 

Chytrá identita v chytrém zařízení 

Představení technologie pro autentizaci uživatelů v prostředí eGovernment ČR 

se uskuteční pro členy ICT UNIE v pondělí 3. října 2016 v sídle ICT UNIE: 

10:00 - Uvedení do problematiky 

10:30 - Představení výsledů POC realizovaného pro MV ČR 

11:00 - Diskuse 

Potvrzení účasti e-mailem na asistentka@ictu.cz, nebo telefonicky na tel. 222 

582 880 do pátku 30. 9. 2016.  

Veletrh it-sa 

Od 18. do 20. října 2016 se koná v Norimberku mezinárodní veletrh 

bezpečnosti informačních technologií „it-sa“. Během tří dnů představí na 500 

mezinárodních firem novinky a trendy v oboru IT bezpečnosti. Seznam 

vystavovatelů a informace k odbornému doprovodnému programu naleznete 

na www.it-sa.de. Po registraci na https://www.it-

sa.de/en/visitors/tickets/voucher a zadání registračního kódu mají členové ICT 

UNIE vstupenku zdarma - asistentka@ictu.cz. 

Aktuálně ze Svazu průmyslu a dopravy 

Elektronický bulletin Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) č. 33/2016 ze dne 

19. září 2016 najdete ZDE. 

Kalendář akcí – ostatní 

Semináře Úřadu průmyslového 
vlastnictví  
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 
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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