
 

 

 

  

Iniciativa 202020 a nejoblíbenější on-line služby eGovernmentu 

Jak dále zviditelnit on-line služby eGovernmentu? Která on-line služba je 

nejpopulárnější? Nejjednodušší, jak to zjistit, je vyhlásit soutěž nebo anketu. 

Proto Iniciativa 202020 vyhlásila první ročník Ankety o nejoblíbenější on-line 

službu eGovernmentu.  

Cílem této ankety je popularizace moderních existujících on-line služeb 

eGovernmentu mezi občany a zároveň ocenění úsilí jednotlivých úřadů o 

digitalizaci svých agend a větší vstřícnost vůči občanům.  

Anketa je složena z hlasování občanů a výběru odborné poroty složené ze 

zástupců Garančního výboru Iniciativy 202020. Výběr on-line služeb 

eGovernmentu probíhá postupně, ve dvou fázích.  

V první fázi mohou občané až do 20. února 2017 nominovat prostřednictvím 

formuláře libovolnou on-line službu eGovernmentu, která si podle nich zaslouží 

ocenění. Odborná porota následně vybere 5 nejoblíbenějších služeb. O tom, 

která z nich zvítězí, budou moci občané následně rozhodnout prostřednictvím 

svého hlasování na webu Iniciativy 202020. Hlasování bude uzavřeno 26. 

března 2017.  

Slavnostní vyhlášení Ankety o nejoblíbenější on-line službu eGovernmentu a 

předání ceny proběhne 3. dubna 2017 na konferenci Internet ve státní správě a 

samosprávě 2017 v Hradci Králové.  

  
A neměly by se on-line služby klasifikovat na základě stanovených parametrů, 

aby se v nich občané, ale i úřady, vyznali a využívali je? Chcete být u toho a 

pomoct užitečné věci? Stále připomínáme našim členům možnost aktivně se 

zapojit do dějinného procesu. 

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

se aktivně podílí již více než 20 let na postupné elektronizaci našeho života, 

pracuje odborná skupina – Platforma 202020, jejíž činnost je zaměřena na 

kontinuální naplňování programu Iniciativy. Dosud nepřihlášení zástupci z 

členů ICT UNIE kontaktujte sekretariát ICTU Šárku Štůlovou 

(sarka.stulova@ictu.cz) a přihlaste se do naší (ICT UNIE) Platformy 202020. 

Stalo se před 20 lety…  

Datum 4. února 1997 se zapíše zlatým písmem do dějin českého Internetu - 

právě ten den začalo fungovat první vzájemné propojení tuzemských 

poskytovatelů (tzv. peering), realizované v rámci NIX.CZ. Podrobnosti ZDE. 

 

Kalendář akcí ICT UNIE 

 

Tým Kybernetická ochrana – 13. 2. 
2017 
Jednání Týmu Kybernetická ochrana se 
uskuteční v pondělí 13. února 2017 od 
9:00 hod. v budově 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. 
Florentinum (recepce A), Na Florenci 
2116/15, Praha 1. 
 

Dozorčí rada ICT UNIE – 16. 2. 2017 
Jednání Dozorčí rady ICT UNIE se koná 
ve čtvrtek 16. února 2017 v 10:00 hod. 
Florentinum (recepce A), Na Florenci 
2116/15, Praha 1. 

 
PS Cloud Computing – 21. 2. 2017 
Jednání PS Cloud Computing se uskuteční 
v úterý 21. února 2017 od 15:00 hod. 
v budově Florentinum (recepce A), Na 
Florenci 2116/15, Praha 1. 
 

Valná hromada ICT UNIE  
Valná hromada ICT UNIE, nejvyšší orgán 
spolku, se koná 22. března 2017 
v budově Florentinum, (recepce A), Na 
Florenci 2116/15, Praha 1, zasedací 
místnost PRAHA - 14:30  hod. prezence, 
od 15:00 hod. zahájení.  
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Novela zákona o vojenském zpravodajství – krátkodobé přerušení boje 

Předseda vlády svolal na 31. ledna 2017 zástupce parlamentních stran a 

Vojenského zpravodajství k vyjasnění situace kolem novely zákona o 

vojenském zpravodajství. Zástupci tří významných profesních internetových 

organizací poslali v pondělí 30. ledna otevřený dopis předsedovi vlády České 

republiky, v němž ho upozorňují na nedostatky, které přináší novela zákona o 

Vojenském zpravodajství. Dopis je zveřejněn mj. na webu ICT UNIE.  

Kompletní materiál, sněmovní tisk 931 - novela zákona o Vojenském 

zpravodajství a dalších zákonů (včetně novely zákona o elektronických 

komunikacích), najdete ZDE.  

Projednávání novely o Vojenském zpravodajství, která má upravovat 

kybernetickou obranu, se ve Sněmovně odloží. Dolní komora se bude normou 

zabývat v takzvaném druhém čtení až v březnu, do té doby se podle předsedy 

vlády vyjasní kompetence zpravodajců a připraví případné pozměňovací návrhy 

k vylepšení projednávaného zákona. Novelu má do té doby znovu projednat 

sněmovní výbor pro obranu a bezpečnostní výbor.  

Také vznikla nová neformální organizace  Přichází rozvědka, která se proti 

novele snaží sbírat podpisy v nezávazné online petici. 

Příručka Veřejné zakázky 2016 

Hospodářská komora připravila pro své členy příručku Veřejné zakázky 2016, 

přehledně a srozumitelně představuje nový zákon o zadávání veřejných 

zakázek. V příručce naleznete důvody vzniku nové právní úpravy, seznámí Vás 

se základními pojmy v oblasti veřejných zakázek, dočtete se o hlavních 

změnách, které zákon přináší a další. Příručku najdete ZDE.  

První přeshraniční spojení eIDAS 

Tři země, Německo, Holandsko a Rakousko oznámily, že bylo dosaženo první 

přeshraniční vyhovující spojení eIDAS . Podrobnosti najdete ZDE.  

Využívání vysokorychlostního internetu v zemích OECD  

Podle aktualizovaných údajů pokračuje růst využívání mobilního 

vysokorychlostního internetu v zemích OECD. Podle zveřejněných údajů vzrostl 

v červnu 2016 průměrný počet účastníků na 100 obyvatel v rámci zemí OECD 

na 95. Stejný údaj za rok předchozí byl 86 účastníků na 100 obyvatel. Česká 

republika se pohybuje pod průměrem zemí OECD.  Podrobnosti ZDE. 

Evropský den linky 112 

Na sobotu 11. února připadá Evropský den linky 112. Na linku 112 se lze jako 

na jedinou tísňovou linku dovolat bez SIM karty, bez kreditu, pokud je na místě 

signál alespoň jednoho mobilního operátora.  

Veletrh CeBIT 2017 

ICT UNIE zajistila volné vstupenky na mezinárodní veletrh CeBIT v Hannoveru, 

který se koná 20. - 24. března 2017. Zájemci kontaktujte kancelář ICT UNIE 

(tel. 732 727 005, asistentka@ictu.cz). 

                                     

 

Kalendář akcí – ostatní 

 
Seminář JAK SE TAM DOSTANEME - 

14. 2. 2017 

Magazín Egovernment pořádá seminář 
(nejen o Iniciativě 202020) 14. února 
2017 v Jihlavě. Podrobnosti ZDE. 
 

Workshop Obchodní a technologická 
spolupráce s Čínou v sektoru ICT – 
22. 2. 2017 
Agentura CzechInvest spolu s agenturou 
CzechTrade pořádají 22. února 2017 
workshop „Obchodní a technologická 
spolupráce s Čínou v sektoru ICT“. 
Podrobnosti ZDE. 
 

Diskuzní fórum Nové veřejné zakázky 
– 22. 2. 2017 
Svaz průmyslu a dopravy ČR pořádá 
diskusní fórum, které se bude konat 22. 
února 2017 v hotelu Fortuna West,  
Mrkvičkova 1091/2, Praha  6 od 10:00 do 
14:00 hod. Registrace nejpozději do 14. 
února 2017 tímto online formulářem. 
Dotazy: regionální kancelář SP ČR, Bc. 
Michal Kotalík (tel: 225 279 812 nebo 
mailto:mkotalik@spcr.cz, Freyova 948/11 
| 190 00 Praha 9). 
 

Seminář o kybernetické bezpečnosti 
– 22. 2. 2017 
Agentura pro podporu podnikání a 
investic CzechInvest pořádá 22. února 
2017 seminář o kybernetické bezpečnosti 
v prostorách agentury ve Štěpánské 15 
v Praze. Cílem semináře je představit 
současnou situaci v oblasti kybernetické 
bezpečnosti v ČR a rozvinout debatu o 
souvisejících zkušenostech, perspektivách 
a praktických opatřeních. Vstup na 
seminář je bezplatný, vzhledem k 
omezené kapacitě prostor je však účast 
pouze pro registrované. Svou účast, 
potvrďte nejpozději do 20. 2. 2017 na 
eva.bartonova@czechinvest.org. V 
přihlášce uveďte jméno účastníka, pozici, 
název společnosti či instituce a svůj e-
mail. 

ISSS 2017 – 3. – 4. 4. 2017 
Konference ISSS 2017 se koná ve dnech 3. 
a 4. dubna  v Hradci Králové. Podrobnosti 
ZDE. 
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