
 

  

 

 

  

Poskytování cloudových služeb pro veřejnou správu prostřednictvím 

eGC – setkání členů ICT UNIE 

Vážení členové ICT UNIE, 

obracím se na vás jako na potencionální dodavatele SaaS pro veřejnou správu a 

to v souvislosti s přípravou spuštění eGovernment Cloudu (eGC), konkrétně 

jeho komerční části. Jak jistě víte, celý projekt je realizován dle harmonogramu 

a zadání schváleného vládou ČR. Aktuálně se připravuje vypsání pilotního DNS 

pro nákup cloudových služeb. V této souvislosti bych vás rád požádal o vaši 

pozornost a účast na společné schůzce k této problematice, kde potřebujeme 

formulovat společný názor ICT UNIE k podmínkám a pravidlům, které budou 

v KeGC aplikovány.  

S ohledem na schválenou Souhrnnou analytickou zprávu projektu eGC (SAZ - 

včetně příloh a v nich obsažených bezpečnostních a smluvních požadavků na 

poskytovatele cloudových služeb) potřebujeme znát vaše schopnosti a 

možnosti poskytovat vaše řešení formou SaaS (především v multitenantním 

režimu). Z vaší strany nás tak zajímá především názor na požadovaná SLA, 

rizika, smluvní podmínky atd….  

Výstupem naší společné schůzky by mělo být stanovení minimálních (i 

maximálních) podmínek vyžadovaných od trhu při poskytování cloudových 

služeb pro veřejnou správu prostřednictvím eGC. Rádi bychom rovněž znali váš 

názor na podobu katalogového listu, který bude popisovat minimální funkční 

požadavky na jednotlivé kategorie SW aplikací). 

Schůzka na toto téma se uskuteční dne 22. 1. v 11:00 hod. v sídle ICT UNIE, Na 

Florenci 2116/15, Praha 1. Svoji účast, prosím, potvrďte na adresu 

sarka.stulova@ictu.cz. 

Český zákon o brexitu  

Vláda České republiky schválila na svém zasedání dne 7. 1. 2019 návrh českého 

zákona o brexitu, který nyní bude projednávat Parlament ČR. Cílem této právní 

úpravy je po přechodnou dobu zmírnit možné dopady ukončení členství 

Spojeného království v Evropské unii, pokud by tak bylo učiněno bez dohody 

(tzv. tvrdý brexit). Některé přínosy zákona s důrazem na imigrační a pracovní 

právo advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS shrnula v  newsletteru Brexit 

Flash, který si můžete stáhnout ZDE. 

Národní RIS3 strategie 

Vláda dne 11. ledna 2019 na svém jednání projednala a schválila materiál 

„Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České 

republiky 2014 – 2020 (Národní RIS3 strategie), aktualizace 2018“. Účelem 

strategie je na celostátní i regionální úrovni definovat priority pro vytvoření 

konkurenční výhody budováním vlastních výzkumných a inovačních kapacit, 

které půjdou vstříc potřebám podniků při zvyšování jejich 

konkurenceschopnosti. Materiál najdete ZDE. 

Kalendář akcí ICT UNIE 

 
Představenstvo ICT UNIE – 31. 1. 2019 

Jednání Představenstva ICT UNIE se koná 
ve středu 31. ledna 2019 v 15:00 hod. 
Florentinum (recepce A), Na Florenci 
2116/15, Praha 1. 
 

 
Valná hromada ICT UNIE 
Valná hromada ICT UNIE, nejvyšší 
orgán spolku, se koná 20. března 
2019 v budově Florentinum, (recepce 
A), Na Florenci 2116/15, Praha 1, 
zasedací místnost PRAHA - 14:30  
hod. prezence, od 15:00 hod. 
zahájení.  
Pozvánku, včetně programu a 
podkladů, obdrží členové 
elektronicky 6. března 2019. 
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Připomínkování návrhů vyhlášek 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a 

spisové službě, obsahuje novelu vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a novelu vyhlášky č. 259/2012 Sb., o 

podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb. 

Návrhem vyhlášky se vyhláška č. 645/2004 Sb. a vyhláška č. 259/2012 Sb. uvádí 

zejména do souladu s terminologií obsaženou v tzv. nařízení eIDAS a v zákoně 

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 

zvyšuje se ochrana osobních údajů, které jsou obsahem archiválií a v případě 

novely vyhlášky č. 259/2012 Sb. se upravuje vedení spisové služby v 

elektronické podobě a doručování dokumentů v digitální podobě. Prosíme o 

zaslání Vašich připomínek do 27. ledna 2019 na e-mail: 

robert.ledvinka@ictu.cz. Podklady najdete NV o archivnictví a spisové službě.  

CACIO vyhlásilo již 16. ročník soutěže IT projekt roku 

Cílem soutěže je každoročně ocenit nejlepší projekty vývoje a/nebo 

implementace informačních technologií (IT), pečovat o jejich mediální 

presentaci a tím trvale zvyšovat prestiž, kvalitu a přínosy IT projektů. Účast v 

soutěži je umožněna jednotlivcům, podnikům, institucím, korporacím, spolkům 

a sdružením či jakýmkoliv jiným subjektům včetně organizací státní správy a 

samosprávy bez omezení místem podnikání, majetkovým vlastnictvím či 

lokalizací jednotky. Soutěž je stanovena jako mezinárodní s tím, že uživatel 

projektu (nebo jeho část) se musí nacházet na území ČR.  

Více informací, včetně přihlášky do soutěže, naleznete ZDE. Vyplněný formulář 

zašlete výhradně elektronicky na e-mail: itpr@cacio.cz a to nejpozději do 31. 1. 

2019. 

Bezplatný přístup k technické normě o elektronické fakturaci 

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Českou agenturou pro 

standardizaci zajistilo pro dodavatele veřejných zakázek bezplatný on-line 

přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017. Povinnost zadavatelů 

veřejných zakázek neodmítat e-faktury, pokud odpovídají standardu 

elektronické faktury, nabývá účinnost v těchto termínech: 17. 4. 2019 u 

veřejných zadavatelů (ČR, její organizační složky a Česká národní banka); 17. 4. 

2020 u ostatních zadavatelů (tedy plošně u všech zadavatelů). Sponzorovaný 

přístup bude umožněn prostřednictvím webových stránek ČAS  a to ve formátu 

pdf. Normu ČSN EN 16931-1:2017 nebude možné stahovat, tisknout ani 

jakkoliv upravovat a přístup k ní bude omezen pouze na IP adresy v ČR. 

Oznámení k aktualizaci Harmonogramu výzev OP PIK 2019 

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, provedl ve čtvrtek 10. 

ledna 2019 aktualizaci harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2019. K dispozici je 

na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace na záložce Obecné 

informace o OP PIK a také na webových stránkách Ministerstva průmyslu a 

obchodu. Zdůvodnění provedených změn je součástí dokumentu na kartě 

„Přehled provedených změn“. 

                                     

 

Kalendář akcí – ostatní 

 

Konference G2BTechEd 2019 – 4. – 
5. 2. 2019 
Počítačová škola Gopas zve všechny CIO, 
IT Pro, IT odborníky, vývojáře, securiťáky 
a databázisty na odbornou IT konferenci 

G2BTechEd 2019, tzv. brněnský TechEd. 
Akce se koná již 4. – 5. února 2019! 
Program, registrace a další informace k 
akci naleznete na www.g2bteched.cz. 
 
 

ICT ve zdravotnictví 2019 – 26.2.2019 
12. ročník odborné konference a výstavy 
o ICT ve zdravotnictví se zaměří na 
bezpečnost informačních systémů, 
ochranu dat ve zdravotní dokumentaci a 
v jejím sdílení a na možnosti bezpečného 
objednávání pacientů po internetu. Místo 
konání Praha, hotel Don Giovanni, 
Vinohradská 2733/157a. Podrobnosti 
najdete ZDE. 

 
 
Vyhlášení eOsobnosti roku –
20.3.2019 
Vyhlášení eOsobnosti EGOVERMENTU v 
letošním roce proběhne  20. 3. 2019  v 
Nové budově Národního muzea v Praze. 
Nominaci zašlete nejpozději do 10. 3. 
2019. Podrobnosti najdete ZDE. 
 

ISSS/V4DIS 2019 – 1. - 2. 4. 2019 
Již 22. ročník oblíbeného setkání zástupců 
veřejné správy, dodavatelů technologií a 
všech ostatních, kteří se zajímají 
o digitalizaci života či moderní formy 
komunikace státu s občany se uskuteční 
tradičně na jaře v Kongresovém centru 
Aldis v Hradci Králové – tentokrát ve 
dnech 1.–2. dubna 2019. Podrobnosti 
ZDE. 
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