
 

 

 

  

Pozor! - Změna sídla ICT UNIE – Pozor! Poslední upozornění! 
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. 

 Iniciativa 202020 a eNeschopenka 

Další z možností, jak ulehčit život v ČR je  eNeschopenka. Na webové stránce 

Iniciativy 202020 byl zveřejněn „osvětový“  článek, ukazující na další možnost, 

která by mohla ulehčit či zjednodušit každodenní život občanů, ale i úřadů. 

Pracovní neschopnost sama o sobě není příjemná, protože je člověk nemocný a 

není mu dobře. K tomu ho čeká spousta obíhání a papírování. Toto chce ČSSZ 

změnit. Už řadu let provozuje systém pro tzv. eNeschopenku, který se má brzy 

inovovat, aby jeho využití bylo ještě snazší. Vše totiž půjde řešit přímo 

prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Lidem v pracovní neschopnosti tak ubude 

papírování i běhání. Místo dosavadních fyzicky předávaných pěti papírů (dílů), 

se pacient bude léčit a eNeschopenka bude s pomocí datových schránek 

„obíhat“ sama. 

A tak po eReceptu - od 1. ledna 2018 budou všechny recepty na léky 

vystavované v České republice výlučně elektronické - se snad dočkáme dalšího 

kroku v oblasti eHealth.  

 
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. 

Doporučení EK pro ČR 

Evropská komise v pondělí zveřejnila tzv. specifická doporučení pro jednotlivé 

země, která vydává každoročně v rámci Evropského semestru s cílem podpořit 

ekonomický růst. EK upozornila ČR na nutnost zajištění dlouhodobé 

udržitelnosti veřejných financí s ohledem na stárnutí obyvatelstva, zvýšení 

účelnosti veřejných výdajů prostřednictvím boje proti korupci a na neefektivní 

postupy při zadávání veřejných zakázek. Komise dále rovněž doporučila snížit 

administrativní zátěž podniků zavedením klíčových služeb elektronické veřejné 

správy, zjednodušit postupy pro udělování stavebních povolení a zlepšit kvalitu 

výzkumu a vývoje. Celkově je však Komise s reformním úsilím ČR spokojena. 

Doporučení Komise pro ČR naleznete zde. Tisková zpráva je dostupná zde. 
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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 e-
mail: ictu@ictu.cz, nebo telefonicky, 
tel. 739 316 624. Oblečení neformální. 

Budeme se těšit na viděnou. 

 
 
 

 

http://202020.cz/eneschopenka-slibuje-pracovni-neschopnost-bez-papirovani/
http://202020.cz/renata-golasikova-recepty-na-leky-budou-mit-pacienti-v-mobilu/
mailto:sarka.stulova@ictu.cz
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_-_czech_republic-cs.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1311_cs.htm
http://www.livingvenues.com/rohan-boat-prague/
http://www.livingvenues.com/rohan-boat-prague/
mailto:ictu@ictu.cz
https://www.euroskop.cz/8442/28456/clanek/informacni-spolecnost-v-lednu-2017/


 
 

 

Kam kráčí digitální rozhlas 

Průmysl 4.0, druhá vlna digitalizace televize, mobilní sítě 5G a více, postupné (i 

když pomalé) zavádění různých eSlužeb v rámci státní správy a veřejné 

samosprávy – to všechno jsou pozitivní a současné „digitální“ době 

odpovídající kroky. Úplně odlišně se však přistupuje k digitalizaci rozhlasového 

vysílání (DAB+).  

Téma digitálního rozhlasu bylo i součástí programu tradiční květnové 

konference DIGIMEDIA 2017, letos upořádané již jako 12. ročník. V panelu akce 

bylo poměrně bohaté zastoupení broadcasterů, ale chyběli zástupci vládních a 

normotvorných orgánů a institucí. Jak v kuloárech zaznělo, i v případě jejich 

účasti by s velkou pravděpodobností „nic nového a jasného nezaznělo, když se 

tomu tak nestalo ani v předchozích měsících, resp. letech…“.  

Podrobnosti ZDE. Možná by pomohlo zakotvení zavedení DAB+ do volebních 

programů nadcházejících voleb. 

GDPR - do roka a do dne 

Za rok tj. 25. května 2018 vstoupí v účinnost Obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů (GDPR). Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) vydal 

soubor otázek a odpovědí, které se vztahují k této novince na poli ochrany dat. 

Současně zpracoval desatero nejčastějších omylů o obecném nařízení. Oba 

dokumenty jsou k dispozici na stránce úřadu v rubrice Obecné nařízení EU 

(GDPR). 

GDPR a SP ČR 

Za necelý rok (25. května 2018) nabude účinnosti nové evropské nařízení o 

ochraně osobních údajů, které bude znamenat podstatnou změnu pro práci 

s osobními údaji. Dotkne se všech evropských firem bez rozdílu velikosti a 

zaměření a vynutí si dramatickou změnu v přístupu k našim zaměstnancům, 

klientům i partnerům. Svaz průmyslu a dopravy ČR připravil vzdělávací program 

určený pro firmy pod názvem Akademie GDPR. Program začíná 16. června 

modulem určeným pro nejvyšší management firem. Více informací je 

k dispozici na www.gdprakademie.cz nebo u koordinátorky kurzu na SP ČR 

Lenky Čechové na e-mailu lcechova@spcr.cz a tel. 733 643 521, dotazy na 

obsah a zaměření kurzu i jeho jednotlivých modulů lze směrovat na odbornou 

garantku za SP ČR Terezu Šamanovou (tsamanova@spcr.cz).   

Superregulátor pro ČR III. 

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. Bohužel  zpracovaný materiál nepředcházela 

široká diskuze s odbornou veřejností, zejména těmi subjekty, kteří již dnes 

musí své podnikání vykonávat „pod kuratelou“ stávajících regulačních orgánů a 

příslušných ministerstev 

Stanovisko ICT UNIE, uplatněné v rámci připomínkování návrhu plánu na zřízení 

nového úřadu – superregulátora - najdete ZDE. 

 

 

Kalendář akcí – ostatní 

Současnost a budoucnost v Internetu 
věcí – 7. 6. 2017 
Konference o Internetu věcí a jeho roli v 
našem každodenním životě se koná 7. 
června 2017 od 10:00 hod. v Paláci 
Charitas, Karlovo náměstí, Praha 2. 
Registrace ZDE. 
 
 
 
 

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 . 
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http://www.acra-mk.cz/cs/digimedia-konference-o-digitalizaci-tvorbe-a-mediich/konference-digimedia-2017-v-ceske-televizi-odhalila-plany-televi.html
http://www.ceskamedia.cz/clanek/24918/digitalni-rozhlasove-bezvladi
https://www.uoou.cz/obecne-narizeni-eu-gdpr/ds-3938/p1=3938
https://www.uoou.cz/obecne-narizeni-eu-gdpr/ds-3938/p1=3938
http://www.gdprakademie.cz/
http://www.gdprakademie.cz/
mailto:lcechova@spcr.cz
mailto:tsamanova@spcr.cz
http://www.ictu.cz/stanoviska-komentare/
http://www.stech.cz/konference/pro-ucastniky.aspx
mailto:srolerova@mpo.cz
mailto:kalvachova@mpo.cz

