
 

  

 

 

  

Návrh zákona o právu na digitální služby v PS 

Návrh zákona o právu na digitální služby je v Poslanecké sněmovně. Dne 9. 

dubna byl zařazen mezi nově přidanými sněmovními dokumenty, jako tisk č. 

447 a rozeslán poslancům. Následující den byl zaslán vládě k vyjádření 

stanoviska. Podrobnosti a sněmovní tisk najdete ZDE. Na stejné adrese 

můžete sledovat i další osud tohoto důležitého zákonného předpisu. 

Dočkají se autoři návrhu zákona prezident ICT UNIE, z.s. Mgr. Zdeněk Zajíček, 

Mgr. František Korbel, Ph.D., partner a jednatel HAVEL & PARTNERS s.r.o., 

advokátní kancelář a člen LRV v dohledné době jeho přijetí? 

Návrh zákona byl déle jak 8 měsíců připravován ve spolupráci s Hospodářskou 

komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR, Sdružením pro internetový 

rozvoj, Českou asociací pojišťoven, Českou bankovní asociací. Českou asociací 

elektronických komunikací, Asociací provozovatelů mobilních sítí, CZ.NIC, 

CACIO a dalšími odborníky na oblast veřejné správy a digitalizaci. Nyní ho mají 

v gesci poslanci napříč všemi stranami. 

Součástí návrhu je i Důvodová zpráva k návrhu zákona o právu na digitální 
služby a o změně některých zákonů vysvětlující řadu vazeb mezi předpisy a 
stanovenými postupy. 

Implementační plány k Digitálnímu Česku 

Vláda ČR schválila na svém zasedání dne 15. dubna 2019 implementační plány 

k programu Digitální Česko. Zatím však nejsou veřejně k dispozici ani na 

webové stránce MPO ani není k dispozici text schváleného vládního usnesení.  

Samotný dokument Digitální Česko, který Vláda ČR schválila svým usnesením č. 

629 dne 3. října 2018, najdete ZDE. 

ISSS 2019 je minulostí 

Dostupné dokumenty, audio a video záznamy a momentky z průběhu jednání 

(fotogalerie), tiskové zprávy, přehled ocenění z konference ISSS 2019 jsou 

dostupné ZDE.  

Najdete zde i prezentace a zvukový záznam z panelu Zákon o právu na digitální 

služby, kterého se zúčastnili PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., Poslanecká sněmovna 

Parlamentu ČR; Ing. Vladimír Dzurilla, Úřad vlády ČR; Mgr. Zdeněk Zajíček, ICT 

UNIE, z. s..  

Vláda ČR zveřejnila na svém webu záznam projevu předsedy vlády. Přečíst si jej 

můžete ZDE. 

Vypnutí DVB – T je již „za rohem“ 

Kdo již nechce čekat na poslední den provozu zemské digitální televize DVB–T 

(např. všech šest programů České televize začne definitivně odcházet z DVB-T v 

listopadu 2019), najde podrobnosti o aktuálním pokrytí území ČR signálem 

zemské digitální televize DVB–T2 ZDE. Najdete zde i informace o digitálním 

rozhlasu. 

Kalendář akcí ICT UNIE 

POZOR! 

Vážení členové pracovní skupiny pro 
elektronické spisové služby, 
z organizačních důvodů a pro 
zaneprázdnění pana předsedy Zdeňka 
Zajíčka byla zrušena schůzka, která se 
měla uskutečnit ve středu 17.4.2019. 
Nový termín bude stanoven formou 
hlasování k navrženým datům do konce 
dubna. 

 

Zasedání Řídících výborů – 24. 4. 
2019 
Jednání ŘVIS a ŘVEK se koná 24. dubna 
2019 od 13:00 v sídle ICT UNIE. 

 

 

ICTU golf tour 2019 

Celkem 5 turnajů se uskuteční v měsících 

květen - září 2019. 

První turnaj – 16. 5. 2019, BOTANIKA 

Organizace tour:  

 všechny turnaje se uskuteční 
systémem postupný start 

 všechny turnaje vyjma turnaje na 
Konopišti 20. 9. jsou na 9 jamek 

 hraje se na stablefordové body netto 
s úpravou HCP 

 vstup na driving a tréninkové plochy 
včetně míčů před turnajem zdarma 

 občerstvení v průběhu hry a po 
turnaji zajištěno 

 vložené soutěže – pouze na turnaji na 
Konopišti 20. 9. 2019 

 do výsledků tour se počítají 3 nejlepší 
výsledky ze všech odehraných turnajů  
 

Pozvánky na turnaje obdržíte e-mailem. 

7/2019 16. 4 2019 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=447
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2019-04-15
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/digitalni-spolecnost/program-digitalni-cesko---243487/
https://www.isss.cz/
https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/premier/projevy/premier-v-digitalizaci-se-nam-dari-urcovat-smer-a-posouvat-veci--na-ktere-si-drive-nikdo-netroufnul-172812/
https://digi.ctu.cz/dtv/info


 
 

 

Posílení postavení žen v digitální společnosti 

Norsko a 27 evropských členských států podepsalo prohlášení s cílem 

povzbudit ženy, aby hrály aktivní a významnou úlohu v digitálním a 

technologickém odvětví. Budou úzce spolupracovat s veřejným a soukromým 

sektorem a občanskou společností s cílem dosáhnout rovnosti pohlaví.  

Jaká bude budoucnost evropských fondů 

Ministři zemí EU odpovědní za evropskou problematiku v úterý 9. dubna 2019 

v Lucemburku hledali cesty, jak zajistit, že evropské peníze skutečně 

v budoucnosti podpoří méně rozvinuté evropské regiony. Diskuse o budoucí 

podobě strukturálních fondů i společné zemědělské politiky ale rozhodně 

nebude uzavřena za nynějšího rumunského předsednictví, tedy v první 

polovině letošního roku. Podrobnosti najdete ZDE. 

WiFi4EU 

Druhá výzva k podávání žádostí o WiFi4EU proběhla od 4. do 5. dubna 2019. 

Více než 10 000 obcí v celé Evropě požádalo o poukázku ve výši 15 000 EUR. 

Iniciativa WiFi4EU podporuje zavádění bezplatného wi-fi připojení pro občany 

a návštěvníky ve veřejných prostorách, jako jsou parky, náměstí, veřejné 

budovy, knihovny, zdravotní střediska nebo muzea v celé Evropě. Podrobnosti 

najdete ZDE. 

PES 

Unikátní právní elektronický systém, který podnikatelům přehledně a efektivně 

zobrazuje jejich zákonné povinnosti, vytvořila Hospodářská komora ČR. 

Právní elektronický systém (PES) si klade za cíl zpřístupnit všechny 

povinnosti podnikatelů vyplývající pro ně ze zákonů a dalších právních 

předpisů, přehledně a na jednom místě pro konkrétní obor podnikání. V této 

chvíli je zpracováno 19 zákonů, ze kterých podnikatelům vyplývá celkem téměř 

1200 povinností.  

Během zkušebního provozu do 30. 4. 2019 je systém PES zdarma.  Pokud máte 

zájem o přístup do systému, neváhejte nás kontaktovat, pošleme Vám 

přístupový kód. Více na: www.pespropodnikatele.cz 

Probíhá příjem žádostí pro program OP PIK Vysokorychlostní internet 

Od 8. května 2019 do 8. července 2019 je možné podávat žádosti do dlouho 

očekávané Výzvy na podporu budování sítí elektronických komunikací. Cílem 

programu je rozšíření moderní infrastruktury umožňující v souladu s 

podmínkami Národního plánu rozvoje sítí nové generace spolehlivě poskytovat 

vysokorychlostní služby elektronických komunikací. Výzva má podporu sektoru 

elektronických komunikací, jehož představitelé se na přípravě zadání a 

propagaci projektu aktivně podíleli. Podrobnosti najdete ZDE. 

Vyšlo čtvrté číslo zpravodaje OPIK 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo čtvrté číslo zpravodaje OPIK, 

který přináší novinky z oblasti dotací, pomocí kterých lze spolufinancovat 

podnikatelské projekty ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. 

Zpravodaj najdete na webových stránkách Řídícího orgánu OP PIK. 

 

Kalendář akcí – ostatní 

 
Konference Má mozek ještě šanci? – 
14. 5. 2019 Hotel Don Giovanni, 
Praha 

Zapojení umělé inteligence do 
rozhodovacích procesů vyvolává řadu 
otázek. Například: Jaký bude mít umělá 
inteligence dopad na řízení firem? Jak 
ovlivní postavení lidí na trhu práce? Jaké 
jsou předpoklady pro nasazení umělé 
inteligence? Kdo je zodpovědný za její 
pochybení? Cílem konference je 
prezentovat různé pohledy na reálné 
využití umělé inteligence ve firmách. Více 
informací ZDE. 
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-countries-commit-boost-participation-women-digital
https://www.euroskop.cz/8953/32959/clanek/ministri-pro-eu-resili-budouci-podobu-evropskych-fondu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/preliminary-results-second-wifi4eu-call
mailto:sarka.stulova@ictu.cz
http://www.pespropodnikatele.cz/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-ii/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/opik-informacni-zpravodaj/opik---informacni-zpravodaj-operacniho-programu-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost--241100/
https://mamozekjestesanci.cz/cs.html

