
 

 

 

  

NPRSNG čeká cesta do Bruselu a Návrh zákona o opatřeních ke snížení 

nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických 

komunikací do Poslanecké sněmovny a Senátu 

Vláda ČR na svém zasedání dne 5. října schválila po náročných jednáních 

kvalitní a odborně připravený (podle tiskové zprávy Svazu průmyslu a dopravy 

ČR) Národní plán rozvoje sítí nové generace. Ten je předpokladem pro čerpání 

prostředků z programu Vysokorychlostní internet v rámci OP PIK. Finální znění 

NPRSNG naleznete ZDE. 

Vláda schválila i druhý klíčový dokument, jímž je Návrh zákona o opatřeních ke 

snížení nákladů na výstavbu vysokorychlostních internetových sítí, kterým 

budou odstraněny, opět podle tiskové zprávy SP ČR, legislativní překážky pro 

výstavbu rychlého internetu. Jednotným informačním místem nakonec bude 

ČTÚ. Všechny materiály k zákonu najdete ZDE. 

Platforma ICT UNIE k Iniciativě 202020 založena 

V úterý  4. října 2016 se uskutečnilo 1. jednání Platformy 202020, která je 

složená ze zástupců všech členů ICT UNIE a jejímž cílem je rozšířit diskusi o 

přínosech potenciálu Iniciativy 202020 a napomoci dosažení cílů. Na základě 

jednání členové Platormy 202020 došli k závěru, že by se měli zaměřit 

primárně na dopracování otázek zejména v těchto hlavních oblastech: 

 kontrola dat obsažených v hodnocení EGDI za ČR a interpretace dat, 

 ověření způsobu výkaznictví dat, 

 zahájit kroky ke svěření koordinační role v oblasti výkaznictví do 

působnosti státního tajemníka a zmocněnce vlády pro digitální agendu. 

Další setkání se uskuteční 18. října 2016 od 9, 00 hod. v sídle ICT UNIE, dosud 

nepřihlášení zájemci kontaktujte sekretariát ICTU Šárku Štůlovou 

(sarka.stulova@ictu.cz). 

Veřejně se k Iniciativě 202020 jako první z řad členů ICT UNIE přihlásila na svém 

webu společnost AutoCont CZ, a.s. 

Pracovní skupina NECC v rámci Legislativní komise EK ICT UNIE 

Z rozhodnutí ŘVEK byla dne 5. října 2016 ustavena pracovní skupina pro 

přípravu stanovisek k návrhům balíku dokumentů k revizi regulačního rámce 

v elektronických komunikacích tak, jak byly dne 14. září 2016 předloženy 

Evropskou Komisí Evropskému Parlamentu a Radě k projednání. Je velmi 

žádoucí, aby se práce skupiny zúčastnili i zástupci dalších členských organizací. 

Nahlaste své zástupce co nejdříve vedoucímu L. Chrudinovi. 

Kalendář akcí ICT UNIE 

Platforma ICTU k Iniciativě 202020 – 
18. 10. 2016 
Platforma ICT UNIE v rámci Iniciativy 
202020 pro delegované zástupce za 
jednotlivé členy se koná v úterý 18. října 
2016 od 9:00 hod. v sídle ICT UNIE. 
Případné dotazy na adrese: 
sarka.stulova@ictu.cz.   

 
Jednání ŘVIS – 19. 10. 2016 
Jednání Řídícího výboru pro informační 
společnost se koná ve středu 19. října 
2016 od 9,00 hod. v sídle ICT UNIE. 
 

Představenstvo ICT UNIE – 27. 10. 
2016 
Zasedání Představenstva ICT UNIE se koná 
ve čtvrtek 27. října 2016 od 9:00 hod. v 
sídle ICT UNIE. 
 

PS NECC – 1. 11. 2016 
2. zasedání Pracovní skupiny NECC v rámci 
Legislativní komise EK se koná v úterý 1. 
listopadu 2016 od 10,00 hod. v sídle ICT 
UNIE. 
 

Slivovice Nouveau – 30. 11. 2016 
Slivovice Nouveau - tradiční předvánoční 
posezení ICT UNIE se uskuteční ve středu 
30. listopadu 2016 od 18:00 hod. v Altány 
Kampa. Pozvánku obrží členové e-mailem. 
Dotazy na asistentka@ictu.cz. 
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Návrh ceníku sazeb expertních pracovníků IT pro veřejné zakázky 

V minulosti se v rámci ICT UNIE již několikrát diskutovala otázka vzniku 

referenčního ceníku jako podkladu zadavatelům veřejných zakázek (VZ) 

v oblasti ICT, členům hodnotících a odvolacích orgánů k objektivní identifikaci 

mimořádně nízké nabídkové ceny. Bohužel, nikdy se však nepodařilo mezi 

členskými firmami nalézt shodu.  

V posledních měsících jsme na základě zadání MMR pracovali na vytvoření 

metodiky zadávání VZ dle nového zákona – její součástí je i návrh ceníku sazeb 

vycházejících z objektivních ověřených údajů MPSV (Informační systém o 

průměrném výdělku - ISPV), dále z metodik ČSÚ pro stanovení průměrné režie 

či ziskové marže v IT odvětví. To ceník činí na jednu stranu objektivním, na 

druhou stranu je omezen pouze na profese uvedené v ISPV.  Uvedená 

metodika je v současné době předložena MMR k finálnímu odsouhlasení. 

Tento týden zároveň oslovilo MV (v zastoupení cca 13 centrálních orgánů 

veřejné správy) několik vysokých škol se zakázkou vytvoření obdobného 

referenčního ceníku. Protože každý takový referenční ceník by měl být 

primárně v garanci sektorových odborných sdružení (jak ukazuje dobrá praxe 

ze stavebnictví apod.), požádal prezident ICT UNIE Ministerstvo vnitra o 

možnost zapojení se do finalizace výstupů uvedené zakázky.  

Z, Zajíček věří, že se členové ICTU shodnou na principu, že „je lépe být 

iniciátorem než se následně přizpůsobovat ceníku, ke kterému budeme mít 

zásadní připomínky“. Za ICT UNII bude obsahovou část zajišťovat, obdobně 

jako v oblasti metodiky zadávání VZ, PS eGovernment.. Pokud v ní nemáte 

zastoupení a chcete se přípravy ceníků zúčastnit, kontaktujte Šárku Štůlovou 

(sarka.stulova@ictu.cz). 

Česko – korejský seminář 

Agentura KOTRA (Korea Trade - Investment Promotion Agency) organizuje ve 

čtvrtek 20. října 2016 od 10 hodin v Crystal Ballroom, Radisson Blu Alcron 

Hotel, Štěpánská 40, Praha 1, setkání ‘CEE-KOREA ICT Plaza in Prague 2016’ ICT 

společností s jihokorejskými zástupci firem. Tohoto B2B semináře se zúčastní 

mj. i Korea Association of Cloud Industry.  Zájemci o tuto akci mohou 

kontaktovat L. Šarmanovou na e -mail: lucie.sarmanova@kotra.cz. 

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. 36/2016 ze dne 

10. října 2016, který přináší mj. zprávy ze Sněmu SP ČR za účasti představitelů 

státu a dalších významných hostů, najdete ZDE. 

Kalendář akcí – ostatní 

Semináře Úřadu průmyslového 
vlastnictví  
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 
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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