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Pozor - Změna sídla ICT UNIE – Pozor !
Jednou ze změn Stanov ICT UNIE z. s., přijatých Valnou hromadou 22. března
2017, byla i změna sídla ICTU. Sídlo spolku se nachází na adrese:
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, Česká republika.
Proč ještě opakujeme toto upozornění – některé zásilky chodí na původní
adresu a dokonce i na Žižkov místo na Florenc se zatoulal účastník jedné akce.

Iniciativa 202020 a reakce na Facebooku
Někteří návštěvníci webové stránky Iniciativy 202020 se nespokojují jen
pouhým přečtením rozhovorů, článků a dalších součástí webu, ale sami dávají
k úvaze (navrhují) vylepšení, která by podle jejich názoru mohla ulehčit či
zjednodušit každodenní život.
Na Facebooku můžete najít dva návrhy, které by, podle přispěvatele, velmi
pomohly trhu s nemovitostmi - omezily by spekulace, především v plánovaných
trasách dálnic, u stavebních parcel, ostatních státních a obecních staveb, při
změnách územních plánů, atd. a přispěly by stabilní tvorbě cen: V Katastru
nemovitostí zobrazit:
- historii vlastníků podobně jako je tomu ZDE,
- prodejní cenu.
Dále navrhuje: „Případně, abychom chránili majitele, zavést podobně jako v
USA pouze povinnost při každém převodu cenu zveřejnit (kupní nebo odhad
pokud jde o bezúplatný převod) a vytvořit další veřejně přístupnou databázi
minimálně s údaji: Obec - lokalita - rozloha/počet místností/patro.... – cena.“.
Je na posouzení Garančního výboru Iniciativy 202020, jaké navrhované služby
se bude snažit prosadit do praxe.
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Kalendář akcí ICT UNIE
Vážení členové,
dovolte, abychom Vás pozvali na
přátelské posezení členů a přátel ICT
UNIE, které se uskuteční ve středu 28.
června 2017 od 17:30 hodin, ROHAN
BOAT PRAGUE, U Libeňského mostu 1
(Rohanský ostrov), Praha 8. Kromě
informace o aktuálním dění kolem ICT
UNIE a Iniciativy 202020 Vás čeká
příjemné posezení a lehce zábavný
program.
Prosíme o potvrzení Vaší účasti na email: ictu@ictu.cz, nebo telefonicky,
tel. 739 316 624. Oblečení neformální.
Budeme se těšit na viděnou.

Kalendář akcí – ostatní
23. ročník sympozia EDI (FACT a EB) –
25. 5. 2017

V rámci ICT UNIE 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.

Aktuální informace – novela zákona o EK přijata
Poslanecké sněmovna včera tj. 24. května přijala novelu zákona o
elektronických komunikacích. Novela má primárně zajistit přechod na digitální
televizní vysílání DVB-T2, někteří politici si od ní slibují posílení pozice
zákazníků mobilních operátorů a zlevnění dat. Sněmovní tisk najdete ZDE.

Sympozium na téma
Elektronická
komunikace
v obchodních
vztazích
s důrazem na e-fakturaci, které se
uskuteční dne 25. května 2017 od 9:00
hodin v kongresovém sálu hotelu Olympik
(Sokolovská
615/138,
Praha
8).
Podrobnosti ZDE. Sleva pro členy ICT
UNIE.

ČR má smluvně zajištěno jen menší část EU dotací
Česká republika měla ke konci dubna smluvně zajištěno 26,2 procenta
evropských dotací určených na programové období 2014 až 2020. Jde o
necelých 160 miliard korun z celkově přidělených 648 miliard korun.
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které je za evropské dotace
zodpovědné, to zveřejnilo na svých stránkách. Do konce roku chce mít MMR
smluvně zajištěno minimálně 40 procent evropských peněz.

Změny v unijním obchodním právu
Evropská komise spustila ve středu 10. května veřejnou konzultaci ohledně
připravovaných změn v unijním obchodním právu. Cílem konzultace je získat
vstupy zejména v oblasti využívání online nástrojů během životního cyklu
firmy, přeshraniční mobility firem (fúze, pobočky aj.) a právních překážek, na
které firmy narážejí. Konzultace poběží do začátku srpna. Více informací zde,
dotazník zde.

Strategie pro jednotný digitální trh
Evropská komise zveřejnila přezkum Strategie pro jednotný digitální trh. EK
vymezila tři hlavní oblasti, které chce upravit na unijní úrovni. Konkrétně se
jedná o rozvíjení potenciálu datové ekonomiky, kybernetickou bezpečnost a
podporu on-line platforem za účelem ochrany internetového prostředí. Tisková
zpráva k dispozici zde, plné znění sdělení zde.

Konzultace pravidel domény „eu“
Evropská komise rovněž od 12. května spustila veřejnou konzultaci týkající se
přezkumu pravidel používání internetové domény nejvyššího řádu „.eu“.
Doména oficiálně vznikla v roce 2002, do provozu byla uvedena o čtyři roky
později. Od té doby se prakticky nezměnila pravidla pro její používání. Komise
se proto rozhodla obrátit na širokou veřejnost. Odpovědi na konzultaci je
možno zasílat do začátku srpna. Více informací zde, dotazník zde.

Superregulátor pro ČR II.
V mezirezortním připomínkovém řízení je plán na zřízení úřadu pro regulaci
všeho. Jde o jedno ze zásadních rozhodnutí, které bude mít značné dopady do
regulovaných síťových odvětví. I z tohoto důvodu přinášíme část
připomínkovaného vládního materiálu.
Součástí navrženého doprovodného usnesení vlády je i návrh úkolu pro
ministra průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími rezorty připravit a
předložit do 31. 12. 2018 vládě návrh věcného záměru zákona o zřízení
Národního regulačního úřadu České republiky pro síťová odvětví včetně
zdůvodnění potřeby jednotné regulace síťových odvětví a vymezení principů
přechodného období pro vytvoření Národního regulačního úřadu České
republiky pro síťová odvětví. Při zpracování návrhu záměru se má vycházet
zejména z následujících zásad:
1. Termíny - Vymezení pojmů
2. Vymezení síťových služeb a odvětví
Obligatorně:
a. energetika, (elektroenergetika, plynárenství, teplárenství),
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Podpora exportu a růstu firem
s využitím
práv
průmyslového
vlastnictví – 23. 6. 2017
Odborný seminář organizuje Ministerstvo
průmyslu a obchodu České republiky ve
spolupráci
s Úřadem
průmyslového
vlastnictví. Seminář se uskuteční v pátek
23. června 2017 v budově MPO, na
Františku 32, Praha, zasedací místnost č.
239.
Cílem semináře je seznámit zástupce
podnikatelské sféry s možnostmi a riziky
spojenými s využíváním patentů a jejich
ochrany
na
některých
exportně
významných trzích. V rámci jednotlivých
bloků vystoupí ministr průmyslu a
obchodu Jiří Havlíček, předseda Úřadu
průmyslového vlastnictví Josef Kratochvíl,
zástupci patentově a exportně aktivních
firem a řada dalších odborníků. Program
semináře bude zveřejněn na webových
stránkách MPO. Účast nahlaste do 5.
června 2017 na e-mailovou adresu
srolerova@mpo.cz. Kapacita je omezená.
V případě dalších otázek se neváhejte
obrátit na Mgr. Sáru Kalvachovou, tel.:
224 852 250, email: kalvachova@mpo.cz .

b. elektronické komunikace
c. poštovní služby,
d. vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu,
e. veřejná doprava
Fakultativně na základě dalších studií:
f. např. sdílená ekonomika a kybernetická bezpečnost
3. Základní požadavky jednotné regulace a kompetence regulátora
a) Strategické koncepce
Zákon stanoví pravidla pro tvorbu podmínek regulace, zmocňovací
ustanovení pro přípravu podzákonné právní úpravy, pravidla a obsah
dlouhodobých strategií a akčních plánů, včetně zajištění souladu s
nároky ze strany EU, požadavky na zabezpečení vzdělávací činnosti.
b) Ekonomická regulace
Zákon stanoví metody cenové regulace (tj. metody regulace výnosů,
zisku, a zdrojů a podmínek související s udržitelností a rozvojem služeb veřejná nebo universální služba, obnova a rozvoj infrastruktury, kvalita
služeb atp.), časový přístup a úrovně regulace s řádově odlišným
dopadem na regulované subjekty i uživatele síťové služby, postupy a
pravidla pro vydávání cenových rozhodnutí a nápravných opatření.
c) Kvalita služby
Zákon stanoví postupy při nastavování minimálních standardů kvality, a
to nejen služby, ale i produktu (zboží); pravidla péče o infrastrukturu či
správu vzácných a omezených zdrojů, zásady mezinárodní koordinace.
d) Dohled nad trhem
Zákon stanoví postupy při sběru a vyhodnocování informací, pravidla
benchmarkingu, výkaznictví a zejména stanoví proces udělování a
odejímání oprávnění podnikat v daném odvětví.
e) Kontrolní činnost
Zákon stanoví pravidla pro provádění kontrol, stanovování nápravných
opatření a udělování sankcí a upraví související správní řízení.
f) Řešení sporů
Zákon zakotví pravidla pro smírčí řízení na úrovni ministerstev (popř.
podřízených úřadů) s možností vyžádat si stanovisko NRÚ, sjednotí
systém sporných řízení s využitím redukce soudního řízení v plné
jurisdikci. Pro případ, že v prvním stupni bude rozhodovat příslušné
ministerstvo (popř. podřízený úřad), zákon zřídí pro řízení v druhém
stupni nezávislé správní senáty s příslušným odborným i právním
personálním zabezpečením v rámci nezávislého NRÚ a odstraní stupeň
rozhodování soudů v plné jurisdikci. Pravomocné rozhodnutí NRÚ by
podléhalo pouze kasační stížnosti k NSS. Šlo by o zavedení speciální
úpravy ve vztahu k § 89 odst. 1 a § 152 správního řádu a § 4 odst. 1 písm.
a) soudního řádu správního a § 246 o.s.ř.
4. Orgány, organizace a kompetence NRÚ
5. Optimalizace agend regulace a požadavků na personální a materiální
zajištění státní služby
6. Nezávislost a vazby na další orgány výkonu veřejné moci v oblasti
regulace
7. Vazby na regulační rámec EU
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