
 

 

 

  

Vážení členové a přátelé ICT UNIE,  

začíná další rok v tomto miléniu - s číslem 2017. Co nám asi přinese?  Jde o rok 

volební. I tak věřme, že půjde o rok stabilní – bez velkých politických otřesů, 

zjednodušených předvolebních sloganů či populistických slibů. A především, že 

bude pokračovat a v ideálním případě dokonce akcelerovat, růst domácí 

ekonomiky. Naplní se tak optimistické očekávání občanů i firem, o němž 

vypovídají průzkumy veřejného mínění z uplynulých týdnů a měsíců. A naše ICT 

UNIE nemůže zůstat stranou. 

Je plno oblastí, ve kterých se budeme v tomto roce snažit nadále aktivně 

působit. Za zmínku stojí především celá oblast elektronické identity, která by 

měla být řešena přijetím zákona o elektronické identitě a na zákon navazující 

soubor prováděcích právních předpisů. Bez zákonné opory se nám v budoucnu 

bude těžko nastavovat předvídatelné a bezpečné prostředí pro komunikaci 

občanů a firem se státem, ale také komunikaci občanů a firem v komerční 

sféře. Troufám si dokonce tvrdit, že z jistého úhlu pohledu, a to množství 

komunikace a úkonů s jednoznačnou elektronickou identitou, bude pro 

eCommerce tento právní rámec důležitější než pro komunikaci občanů a firem 

se státem. Těším se na okamžik, kdy stát připustí, abychom vedle eObčanky a 

datových schránek mohli svojí identitu vůči státu prokázat například svojí 

identitou z internetového bankovnictví nebo identitou od mobilních operátorů 

nebo od dalších „identity providerů“, z nichž zatím nejvíce vyčnívá mojeID.  

Věřím, že se také v oblasti rozvoje sítí posuneme od debat o nastavení 

podmínek pro čerpání dotací na výstavbu sítí nové generace k podmínkám, za 

kterých se sítě nakonec budou stavět, ať již s podporou z fondů EU nebo bez ní. 

Je zřejmé, že v současnosti existuje celý balík legislativních podmínek, které 

výstavbu brzdí a nadměrně zatěžují. Musíme narovinu a hlasitě říkat, že žádná 

digitální revoluce bez existence kvalitních sítí prostě nemůže nastat. 

O regulacích, které náš sektor čím dál tím více svazují, je nutné stále jednat a 

bojovat za jejich přiměřenost a opodstatněnost. To, že většina z nich přichází 

dnes z Bruselu, je faktem, s kterým se musíme vyrovnat. Pokud se nechceme 

nechat nepřiměřeně svazovat, pak jiná cesta než do Bruselu nevede. Naše 

přítomnost na místě regulačního „běsnění“ se stává podle mého názoru 

nevyhnutelnou nutností. 

Nakonec jsem si nechal naší Iniciativu 202020.cz. Věřím, že jste jí dostatečně 

silně zavnímali především na sociálních sítích. To, že jsme dokázali nastavit 

státu zrcadlo, že neumí své on-line služby „prodávat“ tak, jak to umí komerční 

sektor, snad už není pochyb. Že by to však znamenalo zároveň změnu přístupu 

představitelů státu v této oblasti, tak takový pocit bohužel nemám. Přitom je 

vidět, že například v Poslanecké sněmovně je od poslanců velká chuť se na 

rozvoji digitalizace podílet a pomáhat odstraňovat bariéry, které nám stojí 
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Platforma 202020 – 24. 1. 2017 
Jednání pracovní Platformy 202020 ICT 
UNIE se uskuteční v úterý 24. ledna 2017 
od 14:00 hod. na Hospodářské komoře, 
Florentinum (recepce A), Na Florenci 
2116/15, Praha 1. 
Náplní jednání bude informace 
k aktuálnímu vývoji v Iniciativě 202020 a 
další plány rozvoje. 
 

Schůzka vedoucích PS s prezidentem 
ICT UNIE – 31. 1. 2017 
Koordinační schůzka vedoucích (zástupců) 
všech pracovních skupin ICT UNIE 
s prezidentem ICT UNIE se uskuteční v 
úterý 31. ledna od 9:30 hod. na 
Hospodářské komoře, Florentinum 
(recepce A), Na Florenci 2116/15, Praha 1. 
 

Představenstvo ICT UNIE – 15. 2. 2017 

Jednání Představenstva ICT UNIE se koná 
ve středu 15. února 2017 v 11:00 hod. na 
Hospodářské komoře, Florentinum 
(recepce A), Na Florenci 2116/15, Praha 1. 
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v cestě. Budiž nám nadějí, že jsme minulý týden společně se zástupci 

ministerstva vnitra představili právě na jednání Garančního výboru 202020 

jednoduché schéma, které se snaží co nejširší odborné i laické veřejnosti 

vysvětlit, o co se v oblasti eGovernmentu, ale vlastně v celé oblasti digitalizace 

společnosti, snažíme. Byla to osvěžující diskuse a odnesl jsem si z tohoto 

jednání samé pozitivní reakce. Pokud toto základní schéma dopracujeme a 

přesvědčíme i další partnery o smysluplnosti této vize, pak máme jasný cíl kam 

a proč jdeme. A pokud by to byl na konferenci ISSS v Hradci Králové jediný 

výstup z ročního působení Iniciativy 202020, což určitě nebude, pak bych byl 

hrdý a spokojený. Nevím jak Vy, ale já prostě potřebuji vědět kam v životě i 

v tom digitálním jdu. 

ICT UNIE si již za dobu svého trvání sjednala respekt a vydobyla postavení 

respektovaného profesního spolku, partnera klíčových institucí, 

připomínkového místa pro vládní či resortní strategie i legislativní návrhy. 

Zkrátka představuje hlas, který je slyšet.  

Bez Vaší osobní účasti a bez poskytnutí odborníků do pracovních skupin 

bychom jen těžko mohli takové pozice dosáhnout. 

Děkuji za podporu i pomoc a těším se na další spolupráci. Přeji Vám vše 

nejlepší v začínajícím novém roce.  

Zdeněk Zajíček, prezident ICT UNIE a předseda představenstva 

Další krok k bezplatnému internetovému připojení – WiFi4EU 

Rada EU přijala 2. prosince návrh EK, který má podporovat bezplatný internet 

v místních komunitách prostřednictvím programu financovaného Evropskou 

unií, označovaný jako „WiFi4EU“. 

Díky tomuto bezplatnému místnímu připojení by měli mít příležitost k využití 

výhod vysokorychlostního širokopásmového internetu i lidé, kteří jinak mohou 

mít s přístupem k internetu potíže, například nezaměstnaní nebo starší lidé. 

WiFi4EU má podporovat digitální místní služby typu eGovernment a zvýšit 

zájem občanů o připojení k internetu a využívání on-line služeb.  

Komise navrhla novou iniciativu, která by umožnila všem zainteresovaným 

místním orgánům nabídnout občanům bezplatné bezdrátové připojení (např. 

uvnitř a v blízkosti veřejných budov, zdravotních středisek, parků nebo 

náměstí). Bezplatnou síť mají občané snadno rozpoznat prostřednictvím 

označení WiFi4EU. 

Peníze na tento program má poskytnout Nástroj pro propojení Evropy. 

K pokrytí až 100 % přípustných nákladů mají být využívány jednoduché nástroje 

financování, jako jsou poukázky. Finanční prostředky mají být přidělovány 

geograficky vyváženým způsobem v celé EU a podle pořadí, v jakém se zájemci 

přihlásí. Tento nový systém veřejných poukázek s počátečním rozpočtem ve 

výši 120 mil. € může potenciálně zajistit propojení tisíců veřejných prostorů, a 

vytvořit tak 40 až 50 mil. připojení k bezdrátové síti denně. 

Aktuálně ze Svazu průmyslu a dopravy 

Elektronický bulletin Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) č. 1/2017 ze dne 9. 

ledna 2017 najdete ZDE a č. 2/2017 ze dne 16. ledna 2017 najdete ZDE. 

 

Kalendář akcí – ostatní 

Konference  Smart Life v éře IoT -  
24. 1. 2017 
Konference o chytrých technologiích pro 
udržitelný rozvoj se koná 24. ledna 2017 
od 10 hod. v Praze. Podrobnosti ZDE. 

 
Seminář Praktické dopady GDPR na 
život interního IT, aneb co se změní a 
na co si dát pozor – 21. 2. 2017 
Seminář  se koná 21. 2.2017 od 13:00 (od 
12:30 – 13:00 hod. registrace) v 
prostorách Paláce TeTa, Jungmannova 
747/28, Praha 1. Svoji účast prosím 
potvrďte nejpozději do 10.2.2017 a to na 
adresu: tajemnik@cacio.cz 
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http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2016/12/02-free-wifi-eu-internet-connection/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
http://www.spcr.cz/files/cz/media/20170109.pdf
http://www.spcr.cz/files/cz/media/2017_01_16.pdf
http://www.stech.cz/konference/archiv/2017/smart-life.aspx
mailto:tajemnik@cacio.cz

