
 

 

 

  

Platforma 202020 ICT UNIE nabírá tempo 

Dne 18. října 2016 se uskutečnilo druhé jednání Platformy 202020 ICT UNIE.  

V úvodu byly prezentovány informace o aktuálním stavu vývoje Iniciativy, 

zejména v oblasti uvedení webových stránek Iniciativy www.202020.cz do 

ostrého provozu a zajištění trvalé aktuálnosti zde zveřejňovaných dat. Dále 

byla poskytnuta informace o výsledcích jednání prezidenta ICT UNIE s 

ředitelkou Odboru koordinace hospodářských politik EU Úřadu vlády Ing. 

Šestákovou. 

Druhým hlavním bodem jednání byla problematika definice, klasifikace on-line 

služeb a proces následné standardizace jak u existujících, tak i u plánovaných 

on-line služeb. Všem účastníkům jednání byly distribuovány návrhy definice a 

klasifikace on-line služeb tak, jak byly navrženy ICT UNIÍ a předány Úřadu vlády 

a Ministerstvu vnitra. Zároveň byla rozeslána i aktuální tabulka seznamu on-

line služeb.  

Velmi důležitým bodem jednání byla diskuze k marketingové podpoře Iniciativy 

a zejména zajištění nezbytné edukace klíčových politických, exekutivních a 

dalších partnerů, kteří mají zcela zásadní vliv na vnímání nejen samotné 

Iniciativy, ale hlavně jednotlivých cílů a opatření k jejich dosažení. Byla 

diskutována otázka zapojení Iniciativy 202020 do přípravy ISSS 2017, 

mezinárodní konference Úřadu vlády a také „road show“ státního tajemníka 

pro evropské záležitosti s územními samosprávami. Podrobnosti dalšího vývoje 

marketingové podpory budou promítnuty do marketingové strategie, kterou 

zpracuje a předloží k diskuzi management Iniciativy.  

       

V rámci ICT UNIE, která je jedním z hlavních nositelů Iniciativy 202020, vznikla 

odborná skupina – Platforma 202020, jejíž činnost bude zaměřena na 

kontinuální naplňování programu Iniciativy. Nezpochybnitelná vysoká odborná 

fundovanost a pozitivní dlouhodobé zkušenosti s realizací jednotlivých opatření 

členů ICT UNIE při výstavbě českého eGovernmentu mohou výrazně pomoci 

státu zlepšit aktuální nelichotivou situaci v mezinárodním měřítku, ale hlavně 

zajistit dlouhodobou kontinuitu architektury tak, aby nedocházelo k zbytečným 

duplicitám při realizaci konkrétních opatření. Činnost odborné skupiny bude 

zaměřena na všechny tři pilíře Iniciativy, tedy on-line služby eGovernmentu, 

zajištění nezbytné kvalitní infrastruktury sítí el. komunikací i digitální 

gramotnosti. Snahou odborné skupiny bude posuzování jednotlivých 

nelegislativních i nelegislativních opatření k rozvoji těchto oblastí. 

 

Kalendář akcí ICT UNIE 

 
Legislativní komise EK a PS 
Usnadnění výstavby – 26. 10. 2016 
Jednání spojených skupin se koná ve 
středu 26. 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 eHealth – 31. 10. 2016 
Zasedání PS eHealth se koná v pondělí 31. 
října 2016 od 17:00 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 obdrží členové e-
mailem. Dotazy na asistentka@ictu.cz. 
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 ICT Unie, která se aktivně podílí již více než 20 let na postupné elektronizaci 

veřejné správy jak na úrovni infrastruktury, tak i aplikační vrstvy jsou jedinou 

garancí, že nezbytná kontinuita bude zajištěna a že směr vývoje elektronizace 

neopustí dříve nastavenou logickou linii.  

Dosud nepřihlášení zástupci z členů ICT UNIE kontaktujte sekretariát ICTU 

Šárku Štůlovou (sarka.stulova@ictu.cz) a přihlašte se do naší Platformy 202020. 

Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment cloud 
ČR  
Ministerstvo vnitra odeslalo do oficiálního připomínkového řízení návrh 

Strategického rámce Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR. 

Připomínky zpracované členy pracovní skupiny Cloud Computing ICT 

UNIE  uplatněné prostřednictvím HK ČR, resp. SP ČR najdete ZDE.  

Vítězové soutěže IT projekt roku  

 V budově Nostického paláce na Malé Straně byly 18. října 2016 prezentovány 

vítězné projekty 13. ročníku soutěže IT projekt roku. Staly se jimi aplikace 

Elektronické úřední desky soudů na Krajském soudě v Českých Budějovicích a 

okresních soudech v jeho působnosti, dále vytvoření nového pracovního 

portálu Airjobs.cz a mobilní aplikace E-Pay by Edenred pro příjem plateb 

stravenkovou kartou Ticket Restaurant Card. Součástí akce byly prezentace 

finalistů a vítězů této soutěže. Zástupci pořadatelské České asociace manažerů 

informačních technologií CACIO zároveň vyzvali k přihlášení do 14. ročníku 

soutěže.  

Konference SMART CITY EXPO 2016 

Konference SMART CITY EXPO 2016 (aneb Města žijí s námi) se koná v areálu 

PVA EXPO PRAHA, Beranových 667 v Praze 9 – Letňanech dne 6. prosince 2016. 

Jedná se o konferenci zaměřenou na využití inovativních technologií ve 

městech. Na konferenci se setkají přední výrobci a technologičtí odborníci se 

zástupci samospráv, kteří se zajímají o možnosti, které pomohou jejich 

občanům k lepší kvalitě života. Nad konferencí převzal záštitu mj. prezident ICT 

UNIE Z. Zajíček. Registrace partnerů ještě nejsou uzavřeny a existuje několik 

možností sponzoringu i v rámci vystoupení v hlavním panelu. Podrobnosti  ZDE. 

Kulatý stůl s komisařkou Jourovou k diverzitě ve firmách 

Diskuse na téma "Diverzita ve firmách: Potenciál žen jako faktor růstu", 

kterého se osobně zúčastní komisařka EK Věra Jourová, se uskuteční 3. 

listopadu 2016 od 10.00 hod. v sídle SP ČR, Freyova 948/11, Praha 

9. Registrace zde nebo na http://registrace.spcr.cz/, do 27.10.2016. 

Veřejná konzultace EK k informačnímu nástroji k jednotnému trhu 

Informační nástroj k jednotnému trhu (SMIT) vychází  ze strategie pro jednotný 

trh z října 2015 a umožnil by rychlejší přímé získávání  informací a zlepšení 

vymáhání pravidel jednotného trhu ve zvláště závažných případech 

nefungování přeshraničního obchodování v oblastech cenotvorby, nákladů a v 

pracovně-právní oblasti. Termín pro zaslání připomínek a podnětů v rámci 

konzultace je 7. listopadu 2016. Veškeré informace jsou dostupné na stránkách 

Komise ZDE. 

Kalendář akcí – ostatní 

 
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. 

Odborné instruktáže (optické sítě a 
komunikace) – říjen a listopad 2016 
PROFiber Networking CZ s.r.o. pořádá 
řadu odborných instruktáží o optických sítí 
a optické komunikaci. Účast zdarma. Více 
informací naleznete v pozvánce zde nebo 
na www.profiber.eu, popř. email 
info@profiber.eu. 

Konference Nové soukromé právo 
2016 – 22. 11. 2016 
Konference se zaměří na témata spojená s 
aplikací nových soukromoprávních 
předpisů, které jsou účinné téměř tři roky 
a je tedy namístě zhodnotit jejich dopad v 
praxi. Právnická konference se uskuteční 
22. listopadu 2016 od 9:00 do 16:00 v 
hotelu Clarion Congress Hotel, Praha 9, 
Freyova 33. Podrobnosti ZDE. 
 

Kurzy AKADEMIE Havel, Holásek & 
Partners v zimním semestru 2016 
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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