
 

 

 

  

Předseda Rady ČTÚ nejen o eGovernmentu 

Nejen členům Platformy 202020 ICT UNIE, která se schází pravidelně v sídle ICT 

UNIE, ale i předsedovi Rady Českého telekomunikačního úřadu se nelíbí 

postavení České republiky v rámci hodnocení digitální agendy, resp. stav 

eGovernmentu v ČR. Jak uvedl v rozhovoru: 

„Čím to je, že se tu eGovernmentu nedaří? 

Před lety tu vznikly základní registry, takže se v rámci státní správy podařil 

vybudovat jakýsi back office. Pořád se z toho ale nedaří vytvořit uživatelsky 

přívětivé prostředí. Lidi musí vyvinout velké úsilí, aby zjistili, jestli je agenda 

daného úřadu digitalizovaná, nebo ne. Taky není většinou jasné, jestli si 

jednotlivé úřady dokážou potřebné údaje předat, nebo to musíte oběhat 

s vytištěnými formuláři v ruce a lovit razítka jako za Rakouska-Uherska.“.  

Celý rozhovor najdete ZDE. 

 
Dosud nepřihlášení zástupci z členů ICT UNIE kontaktujte sekretariát ICTU 

Šárku Štůlovou (sarka.stulova@ictu.cz) a informujte se o naší Platformě 

202020. 

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

webu společnost AutoCont CZ, a.s. Kdo bude další? 

NPRSNG je jen jeden z kroků k NGA  

Vláda ČR na svém zasedání dne 5. října schválila Národní plán rozvoje sítí nové 

generace. Stalo se tak po náročných jednáních i za účasti odborné veřejnosti, 

která spolupracovala v rámci neformální platformy. Jedním z účastníků byla i 

ICT UNIE. Finální znění NPRSNG naleznete ZDE.  

NPRSNG je jedním z předpokladů pro čerpání prostředků z programu 

Vysokorychlostní internet v rámci OP PIK.  

Ještě před schválením NPRSNG, byl aktualizován Harmonogram výzev OP PIK 

pro rok 2016. Ten předpokládá vypsání výzev v prosinci 2016 a předkládání 

příjmu žádostí o podporu od ledna 2017 do června 2017.  

Harmonogram je k dispozici zde.  

Otevřená data v rámci EU 

Nejnovější zprávu o využívání otevřených dat v rámci EU najdete ZDE. Jak 

evropské země používají otevřená data a jaký dopad mají otevřená data na 

naši ekonomiku a společnost se dovíte nejen ve zveřejněné zprávě, ale můžete 

se informovat průběžně na portále European Data Portal, který byl spuštěn 

v loňském roce. ČR je mezi „skokany“ roku, i když stále pod průměrem EU. 

Kalendář akcí ICT UNIE 

 
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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Nový zákon o zadávání veřejných zakázek 

Dnem 1. října 2016 nabyl účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „ZZVZ “), včetně doprovodného zákona, nařízení vlády a řady 

vyhlášek k provedení zákona. Všechny aktuální právní předpisy najdete ZDE. 

Nový zákon obsahuje některé zásady, které mohou mít zásadní význam pro 

koncepci veřejných zakázek v České republice.  Nový zákon přináší např. změny 

v komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli, nové požadavky na kvalifikaci 

dodavatelů, ale zejména také změny v hodnocení nabídek. Nový zákon se snaží 

při hodnocení nabídek klást důraz nejen na navrhovanou cenu, ale také na 

kvalitu a na vzájemný poměr ceny a kvality včetně nákladů životního cyklu 

u těch zakázek, u kterých je vedle ceny zásadní také kvalita plnění. Zůstává také 

možnost zohlednit v rámci hodnotících kritérií kvalitu týmu. Zadavateli se také 

výslovně dává možnost stanovit v zadávacích podmínkách cenu pevnou 

částkou a hodnotit pouze kvalitu nabízeného plnění. 

Zpráva BERECu o NGA 

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací 

BEREC (The Body of European Regulators for Electronic Communications) 

zveřejnil Zprávu o veřejné konzultaci k návrhu dokumentu "Výzvy a hnací síly 

zavádění NGA a soutěže infrastruktury". Součástí zprávy je i popis situace 

v jednotlivých členských státech EU. 

Činnost BEREC vychází z expertních znalostí jednotlivých regulačních úřadů, 

jejichž odborníci se podílí na práci tematicky zaměřených expertních 

pracovních skupin na základě Pracovního plánu BEREC, kde jsou stanoveny 

projekty pro daný rok. 

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. 

Pražská bezpečnostní konference  

Již 12. Pražská bezpečnostní konference Věda - výzkum - inovace - vzdělávání: 

Klíč k prosperitě a bezpečnosti EU, Česka a Slovenska, v rámci předsednictví 

Slovenska v Radě Evropské unie, se uskuteční v pátek 4. listopadu 2016. 

Program konference naleznete ZDE. V případě zájmu registrace na e-

mail sbp@fsv.cuni.cz do čtvrtka 27. října 2016. 

Aktuálně ze Svazu průmyslu a dopravy 

Elektronický bulletin Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) č. 37/2016 ze dne 

11. října 2016 přináší např.: Středoevropský průmysl trápí tržní status Číny a 

regulace ochrany dat a Průmysl odmítá návrhy na zvyšování daní pro firmy.  

SPINFO  najdete ZDE. 

Kalendář akcí – ostatní 

Semináře Úřadu průmyslového 
vlastnictví  
Označení původu a zeměpisná označení – 
20. října 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 
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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