
 

 

 

  

Setkání členů ICT UNIE – Tvoršovice 2016 

Výjezdní zasedání členské základny ICT UNIE se uskutečnilo ve čtvrtek 22. září 

2016 v areálu hotelu GOLF Konopiště. 

Před samotným jednáním členů se konalo zasedání ŘVEKu ICT UNIE. Mimo jiné 

se zabýval aktuálním stavem přípravy Národního plánu rozvoje sítí nové 

generace (v gesci MPO) a revizí regulačního rámce pro elektronické 

komunikace (připraveného v Evropské komisi). Odsouhlasil zřízení přechodné 

pracovní skupiny pro revizi regulačního rámce v rámci Legislativní komise ICTU.  

Setkání členů zahájil prezident ICT UNIE Zdeněk Zajíček. Začátek i závěr 

programu byl věnován projektu Iniciativa 202020, jíž je ICT UNIE hybnou silou. 

První z hostů, poradce ministra průmyslu a obchodu Lubomír Bokštefl se 

věnoval Národnímu plánu rozvoje sítí nové generace, pro jehož finální znění 

není jednoduché najít shodu ani na vládní úrovni. K probíhající veřejné 

konzultaci ke sběru dat o pokrytí České republiky sítěmi širokopásmového 

připojení k internetu se zvláštním zaměřením na sítě vysokorychlostního 

přístupu k internetu (dále jen NGA) jsou informace o vypořádávání připomínek 

ke zveřejněným údajům průběžně zveřejňovány ZDE. 

 
K návrhu zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování 

vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých 

souvisejících zákonů zmínil „reziduální“ problémy: registr fyzické infrastruktury 

a jednotné informační místo. 

 Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák s ředitelem 

sekce regulace Markem Ebertem informovali o současné činnosti ČTÚ: revize 

regulačního rámce pro elektronické komunikace, síťová neutralita a 

problematika roamingu.  

Ředitel Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s.p. 

(NAKIT) Jan Přerovský seznámil přítomné s posláním nového státního podniku, 

který semj. má zabývat provozem infrastruktury a přechodem k poskytování 

služeb ministerstvu vnitra a celé veřejné správě, má být integrátorem ICT  

Kalendář akcí ICT UNIE 

Platforma ICTU k Iniciativě 202020 – 
4. 10. 2016 
Platforma ICT UNIE v rámci Iniciativy 
202020 pro delegované zástupce za 
jednotlivé členy se koná 4. října 2016 od 
9:00 hod. v sídle ICT UNIE. Případné 
dotazy, včetně potvrzení účasti 
ustanoveného zástupce, na adrese: 
sarka.stulova@ictu.cz.   

 
PS NECC – 5. 10. 2016 
1. zasedání Pracovní skupiny NECC v rámci 
Legislativní komise EK se koná ve středu 5. 
října 2016 od 10,00 hod. v sídle ICT UNIE. 
 

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. 
 

Kalendář akcí – ostatní 

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.  

Monopol nebo konkurence? Kam se 
vydáme? - 4. 10. 2016 
Workshop ICTU na téma elektronické 
systémy spisových se uskuteční v úterý 4. 
října od 12:30 hodin v hotelu Don 
Giovanni, Praha 3. Vystupující: zástupce 
ICTU, zástupce NAKIT, zástupce SPCSS. 
Potvrzení Vaší účasti prosíme do pátku 30. 
9. e-mailem asistentka@ictu.cz nebo 
telefon: 222 582 880. 

37/2016 26. 9. 2016 

http://www.verejnakonzultace.cz/VyporadaniPripominek
mailto:sarka.stulova@ictu.cz
mailto:asistentka@ictu.cz
mailto:asistentka@ictu.cz


 
 
služeb a řešení pro veřejnou správu a stát se inovačním nástrojem státu pro 

rozvoj ICT veřejné správy. V následné diskusi zodpověděl nebo okomentoval 

dotazy a připomínky členů ICT UNIE pramenící z obav, že činnost NAKITu 

zasáhne i v oblastech (formou „in-house“ zakázek), ve kterých již nyní funguje 

soutěž mezi řadou dodavatelů. 

Následující den, v pátek 23. září se konal již tradiční golfový turnaj ICT UNIE (7. 

ročník). Nádherné zářijové počasí, kvalitní zázemí a možná i netradiční skleněný 

pohár pro vítěze přilákalo 32 účastníků na první odpal. Vítězem turnaje se stal: 

 
Tomáš Hrabík reprezentující firmu ICZ a.s. (na foto s pohárem pro nejlepšího 

letošního golfistu). 

Iniciativa 202020, ICT UNIE a Česká televize 

Po tiskových zprávách (vládní tiskovou zprávu naleznete ZDE, včetně 

fotogalerie k tiskové konferenci ZDE a zvukového záznamu ZDE) a novinových 

článcích, se „rozhoupala“ i Česká televize a pozvala místopředsedu 

představenstva ICT UNIE Zdeňka Pilze ke krátkému představení Iniciativy 

202020 divákům. I když jenom po telefonu….  . 

 
Pořad Online, jehož premiéra se udála v sobotu 24. září 2016, můžete slyšet 

ZDE. Vystoupení zástupce ICT UNIE začíná v čase 15:44 min. 

Aktuálně ze Svazu průmyslu a dopravy 

Elektronický bulletin Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) č. 34/2016 ze dne 

26. září 2016 najdete ZDE. 

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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