
 

 

 

 

  

Iniciativa 202020 a Anketa o nejoblíbenější on-line služby 

eGovernmentu – ukončení I. fáze 

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.  

První fáze ankety spočívající v nominacích jednotlivých on-line služeb 

eGovernmentu byla uzavřena. Nyní odborná porota skládající se z členů 

Garančního výboru Iniciativy 202020 i na základě nominací od občanů vybere 

5 nejoblíbenějších služeb eGovernmentu. 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.  

  
Proč Česko buduje tzv. eGovernment Cloud, k čemu je to dobré a jak bude 

fungovat? Miroslava Tůmy, ředitele odboru kybernetické bezpečnosti a 

koordinace informačních a komunikačních technologií, který má projekt v 

rámci MV ČR na starosti, se zeptala Iniciativa 202020. Aktuální odpověď 

najdete ZDE. Vážení členové ICT UNIE, chcete být u toho a pomáhat užitečné 

věci? Stále připomínáme našim členům možnost aktivně se zapojit do užitečné 

věci. 

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 přihlašte se do naší (ICT UNIE) Platformy 202020. 

Valná hromada ICT UNIE – již za měsíc! 

 Valná hromada ICT UNIE, která je podle stanov nejvyšším orgánem spolku, se 

koná 22. března 2017 v budově Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 

Praha 1, zasedací místnost PRAHA – od 14:30  hod. prezence, od 15:00 hod. 

zahájení.  

 

 

Kalendář akcí ICT UNIE 

 

Představenstvo ICT UNIE – 15. 3. 2017 

Jednání Představenstva ICT UNIE se koná 
ve středu 15. března 2017 v 11:00 hod. 
Florentinum (recepce A), Na Florenci 
2116/15, Praha 1. 
 

Valná hromada ICT UNIE  
Valná hromada ICT UNIE 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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Tripartita zasedala 

Plenární schůze RHSD ČR (již 135.) se uskutečnila v pondělí 20. února 2017. 

Tripartita projednala zejména následující témata: Akční plán pro rozvoj 

digitálního trhu a záměry v oblasti sdílené ekonomiky, Aktuální situace ve 

zdravotnictví, Zprávu o aktuální situaci ve společnostech ČD a SŽDC a Žádosti 

sociálních partnerů o úhradu nákladů vzniklých dle § 320a zákoníku práce na 

rok 2017. Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR by se vláda měla do konce 

volebního období věnovat zejména projektům, u kterých není nutná změna 

legislativy. Svaz proto předložil vládě konkrétní opatření, která je třeba do 

akčního plánu doplnit, včetně termínů. Jedná se například o efektivnější 

čerpání evropských prostředků v této oblasti či zajištění plné možnosti využití 

elektronické fakturace, jak ve veřejné, tak i v soukromé sféře. 

Aktualizace údajů na webu ČSÚ 

Český statistický úřad na začátku tohoto roku na svých stránkách aktualizoval 

údaje o telekomunikační a internetová infrastruktuře jak za ČR, tak i za ostatní 

státy světa. Podrobnosti najdete ZDE.  

Přenositelnost digitálních služeb v EU 

Členské státy EU se ve středu 15. února 2017 dohodly na pravidlech podpory 

přenositelnosti digitálních služeb a tím potvrdily výsledek trialogu. Spotřebiteli, 

který si v jednom ČS zakoupí digitální obsah (on-line službu), by měla být 

zajištěna jeho dostupnost i v jiném ČS. Nařízení bude závazné pro 

poskytovatele placených on-line služeb, u poskytovatelů veřejnoprávního 

vysílání bude záležet na jejich rozhodnutí, zdali svůj obsah plně zpřístupní, 

nebo budou dále používat geo-blocking (na základě ověřování lokace 

připojení). Nová pravidla by měla začít platit v polovině roku 2018.  

Výzva v programu CEF 

Evropská komise zveřejnila 17. února 2017 výzvu k předkládání návrhů v rámci 

nástroje pro propojení Evropy (CEF) k podnícení a podporování zavádění 

evropských infrastruktur digitálních služeb (DSIs). Pro vybrané projekty je 

připraveno 27,5 milionů Euro k potřebám orgánů veřejné správy, podnikům a 

občanům v jejich přeshraničních aktivitách. Uzávěrka pro podání návrhů je 18. 

května 2017. Bližší podrobnosti ZDE. 

Další z názorů k problematice posledních týdnů 

Nevzhlížejte ke čtvrtému operátorovi. Už je příliš pozdě. Politici vidí naději ke 

zlevnění mobilních dat ve čtvrtém operátorovi. Autor si to nemyslí. Mobilní 

data jsou teď spolu s korunovými dluhopisy hlavním politickým tématem. A 

budou i součástí programů pro letošní volby do poslanecké sněmovny. Každý 

teď k tomu má co říct. Podrobnosti ZDE. 

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 

Kulatý stůl ke změně zákona o 
vojenském zpravodajství – 2. 3. 2017 
Odborný kulatý stůl ke změně zákona o 
vojenském zpravodajství se koná 2. 
března 2017 od 9:00 hodin v 
konferenčním sále hotelu DAP, na 
Vítězném náměstí 4 v Praze 6. Zájemce o 
účast prosíme o zaslání příslušné 
informace na prezident@afcea.cz do 27. 
2. 2017. Zároveň žádáme účastníky, kteří 
budou mít zájem o odbornou prezentaci 
k danému tématu (stanoviska k zákonu, 
legislativní připomínky, odborně-
technické, bezpečnostní, organizační, 
provozní souvislosti apod.), aby též tuto 
informaci zaslali společně se svým 
potvrzením účasti. 

 
Seminář Sítě FTTx v roce 2017 – 9. -
10. 3. 2017 
Odborný seminář Sítě FTTx v roce 2017 a 
Mistrovství světa v mikrotrubičkování se 
uskuteční ve dnech 9. – 10. března 
v Brně.  
Pozvánka s programem semináře ZDE. 
Registrace možná ZDE.  
 

eOsobnost eGOVERNMENTU 2017 – 

21. 3. 2017 

Do soutěže eOsobnost eGOVERNMENTU 
2017 lze nominovat osobnosti do 1. 
března ZDE. 

Ochrana osobních údajů v EU a v ČR, 
Dopad nařízení GDPR Evropské unie 
na legislativu ČR a na podnikatelské 
prostředí – 28. 3. 2017 
Odborný bezpečnostní seminář pro 
všechny zájemce, zejména z řad výše 
uvedených profesních organizací, kteří 
mají zájem o bezpečnost a ochranu 
osobních údajů a mají zájem se seznámit 
s dopady směrnice GDPR Evropské unie 
na legislativu ČR a na podnikatelské 
prostředí. Seminář se uskuteční 28. 
března 2017 od 9:30 hod. na Policejní 
akademii, Lhotecká 7, Praha 4. 
Registrovat se zdarma můžete ZDE. 

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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