
 

 

 

  

NPRSNG – další pokračování 

Po ukončení mezirezortního připomínkového řízení Ministerstvem průmyslu a 

obchodu k návrhu další aktuální verze návrhu Národního plánu rozvoje sítí 

nové generace (NPRSNG) byl návrh v pátek 30. září odeslán do vlády. Současně 

byl tento krok oznámen MPO emailem též neformální platformě sektoru ICT: 

„…. dovolte mi oznámit radostnou zprávu, že materiál „Národní plán rozvoje 

sítí nové generace“ byl dokončen a předán na Úřad vlády k předložení na 

jednání vlády. Předpokládá se tím, že  text dokumentu je již konečný. Z toho 

důvodu nemohly být zahrnuty poslední neodsouhlasené návrhy Přílohy 3. 

Všem Vám patří dík za odvedenou práci a velmi konstruktivní přístup k věci.“. 

 Návrh NPRSNG je umístěn v aplikaci eKLEP vlády ČR v části, do které veřejnost 

nemá možnost nahlédnout. Pro členy ICT UNIE je návrh plánu, včetně 

předkládací zprávy a doprovodného usnesení umístěn ZDE. Jsou k dispozici 

také připomínky jednotlivých připomínkových míst. Poslední tzv. vládní verzi 

z 27. září 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 se značným zpožděním Ministerstvo průmyslu a 

obchodu (MPO). Legislativní rada vlády projednávání návrhu zákona dokončila. 

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

materiály najdete ZDE. Podle informací z MPO zbývají dva problémy: registr 

fyzické infrastruktury a jednotné informační místo.  

Podle zveřejněné informace ze dne 29. září 2016 vláda materiál předložený 

ministrem průmyslu a obchodu, ministryní pro místní rozvoj a předsedou Rady 

Českého telekomunikačního úřadu zatím neprojednávala s tím, že se jím bude 

zabývat na jednání dne 5. října 2016.  

Sekce pro podporu podnikání a digitální agendu HK ČR 

Na základě rozhodnutí Představenstva  Hospodářské komory České republiky 

ze dne 21. září 2016, byla zřízena nová odborná sekce Hospodářské komory ČR 

s názvem Sekce pro podporu podnikání a digitální agendu. Tato sekce vznikla 

jako reakce na neustále narůstající byrokracii v podnikatelském prostředí. 

Sekce se zaměří na efektivní využívání digitálních nástrojů, které usnadňuje 

podnikání a snižuje bariéry vstupu do podnikání. Dále chce podporovat nové 

podnikatelské přístupy a inovované produkty, které mohou uspět 

v celosvětovém měřítku.  

Sekce je rozdělena do pěti pracovních skupin:  
- Pracovní skupina pro e-Government,  

- Pracovní skupina pro Digital Commerce,  

 

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. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Kalendář akcí – ostatní 

POZOR – změna místa konání  
 
Monopol nebo konkurence? Kam se 
vydáme? - 4. 10. 2016  
Workshop ICTU na téma elektronické 
systémy spisových služeb se uskuteční 
v úterý 4. října od 12:30 hodin v sídle ICT 
UNIE, K Červenému dvoru 25a/3269, 
Praha 3, budova N4, 4. patro. Vystupující: 
zástupce ICTU, zástupce NAKIT. Případné 
informace e-mailem asistentka@ictu.cz 
nebo telefon: 222 582 880. 
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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/
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https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNA4JKMUJK
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- Pracovní skupina pro Start-up,  

- Pracovní skupina pro Industry  4.0.,  

- Pracovní skupina pro Kybernetickou bezpečnost.  
Sekce byla zřízena v rámci gesce viceprezidentky HK ČR Ireny Bartoňové 

Pálkové v části Podnikatelské prostředí a IT. Předsedou sekce byl jmenován 

prezident ICT UNIE Zdeněk Zajíček. Zájemci z řad členů ICT UNIE o činnost 

v nově zřízené Sekci pro podporu podnikání a digitální agendu HK ČR získají  

informace v sekretariátu ICT UNIE email ictu@ictu.cz. 

Deváté místo ČR v rychlosti připojení k internetu 

Česká republika je aktuálně na devátém místě v celosvětovém žebříčku zemí s 

nejrychlejším připojením k internetu. Průměrná rychlost internetu na celém 

světě je 6,3 Mb/s. Česká republika se s průměrnou rychlostí 17,8 Mb/s drží v 

žebříčku v TOP 10. Meziročně na našem území rychlost vzrostla skoro o třetinu. 

Údaje jsou k prvnímu čtvrtletí roku 2016. Podrobnosti ZDE a ZDE.  

Redakční pozn.: Tak průměrná rychlost docela dobrá, ale „bílá“ místa v ČR (tj. 

místa, kde připojení skutečně není, ne ta místa, kde se jen do tří let jen plánuje 

zřízení připojení) by si taky trochu internetu zasloužila. 

Moc intervencí škodí 

Za měsíc (a něco) to budou už tři roky, co centrální banka začala uměle 

oslabovat korunu. Co může vypadat jako pomoc ekonomice, českým podnikům 

nenápadně škodí. Klíčová otázka teď proto zní, zda je třeba s pomocí umělého 

kurzu držet ekonomiku na steroidech i v momentu, kdy firmy mají tolik 

zakázek, že další musí odmítat. Podrobnosti ZDE. 

Česko – korejský seminář 

Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádá 20. a 21. října 2016 seminář, který je 

společnou akcí korejské a české strany. Seminář bude zaměřen na 

telekomunikace, ICT, data, kyberbezpečnost a podobná témata. MPO hledá 

případné řečníky/účastníky diskuse. Seminář je koncipován jako půlden 

věnovaný prezentacím a diskuzím (21. 10.), část B2B, kterou by měl za českou 

stranu zajišťovat CzechInvest, se bude konat 20. října odpoledne. Zájemci o 

účast na semináři, popř. o vystoupení v diskusi mohou kontaktovat Ing. Viléma 

Veselého, tel.: 224 853 255 nebo na email . 

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 

ZDE. Po registraci na https://www.it-sa.de/en/visitors/tickets/voucher a zadání 

registračního kódu mají členové ICT UNIE vstupenku zdarma. Registrační kód 

pro členy ICT UNIE získáte na emailu: asistentka@ictu.cz. 

Aktuálně ze Svazu průmyslu a dopravy 

Elektronický bulletin Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) č. 35/2016 ze dne 1. 

října 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 
 
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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