
 

  

 

 

  

Návrh novely zákona o elektronických komunikacích 

Novela zákona o elektronických komunikacích má podle představ 

předkladatelů pomoci zákazníkům snáze přecházet mezi operátory a zvýšit 

konkurenci na českém trhu. Návrh novely zákona o elektronických 

komunikacích je projednáván v Poslanecké sněmovně. Stav projednávání ke 

dni: 30. dubna 2019: 

První čtení proběhlo 24. 4. 2019 (stenografické záznamy vystoupení poslanců) 

na 28. schůzi. Návrh zákona byl přikázán k projednání výborům (usnesení 

č. 614). Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní. Garanční 

Hospodářský výbor návrh zákona zatím neprojednal. Projednávání je zařazeno 

na pozvánce do programu jednání: č. 27 (2. května 2019). Stav projednávání 

můžete sledovat ZDE.  

Implementační plány k Digitálnímu Česku 

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

k programu Digitální Česko. Text schváleného vládního usnesení najdete ZDE. 

Implementační plány najdete ZDE.  

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

629 dne 3. října 2018, najdete ZDE. 

Výzvy digitální ekonomiky pro společnost  

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo v souvislosti s naplňováním cílů 

koncepce Digitální ekonomika a společnost sérii seminářů k prioritním 

tématům digitalizace a inovací a jejich vlivům na společnost, určenou státním 

zaměstnancům, malým, středním podnikům a novinářům. Podrobnosti a 

harmonogram najdete ZDE. 

Bezpečnostní konference projedná přístup EU k sítím 5. generace 

Česko se zaměřuje hlavně na bezpečnostní problematiku, i proto pořádá 2. a 3. 

května konferenci, na které budou jednat ředitelé národních úřadů a agentur 

pro kybernetickou bezpečnost. Vzhledem k bezpečnostnímu zaměření 

konference dostali pozvání vedle evropských zemí i alianční a také někteří další 

spojenci, například Japonsko nebo Austrálie. Podle náměstka ministra zahraničí 

ČR se bude na konferenci diskutovat o možnosti celoevropského, nebo 

celoaliančního společného přístupu ke kybernetické bezpečnosti. Podrobnosti 

najdete ZDE. 

Elektronická fakturace v EU opět pokročila  

Podle tiskové zprávy EK bylo dosaženo klíčového milníku pro elektronickou 

fakturaci (eInvoicing) v Evropě. Evropské veřejné správy by měly již být 

schopny zpracovávat elektronické faktury v evropské normě. Systém poskytuje 

podporu veřejným správám a podnikům prostřednictvím  řady podpůrných 

služeb. 

Kalendář akcí ICT UNIE 

 

 

ICTU golf tour 2019 

Celkem 5 turnajů se uskuteční v měsících 

květen - září 2019. 

16. 5. – BOTANIKA (viz str. 2 eFeedBacku) 

13. 6. – MOLITOROV 

11. 7. – ŠTIŘÍN 

15. 8. – MSTĚTICE 

20. 9. – KONOPIŠTĚ (18 jamek) 

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. 

8/2019 29. 4 2019 

http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/028schuz/28-5.html#q526
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&v=US&ct=614
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3500&o=8
http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=157292
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=420
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2019-04-15
https://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-informacni-spolecnost.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/digitalni-spolecnost/program-digitalni-cesko---243487/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vyzvy-digitalni-ekonomiky-pro-spolecnost--mpo-pripravilo-cyklus-seminaru--245653/
https://www.euroskop.cz/8952/33018/clanek/bezpecnostni-konference-projedna-pristup-eu-k-sitim-5-generace/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/einvoicing-connecting-europe


 
 

 

Nová publikace ČSÚ 

Český statistický úřad vydal rozsáhlou publikaci Věda, výzkum a informační 

technologie v mezikrajském srovnání obsahující ucelený datový přehled mapují 

rozvoj vědy, výzkumu a informačních technologií dostupný v rámci oficiálně 

vykazovaných statistik na krajské úrovni za roky 2005 až 2017. Základem 

publikace je rozsáhlá tabulková příloha obsahující cca 300 tabulek v krajském 

členění. Kromě toho byly zpracovány komentáře, které reagují z velké části na 

datový obsah výše uvedených tabulek, obohacené o grafy a kartogramy s 

nejdůležitějšími ukazateli. Komentáře obsahují podrobné statistické údaje o 

výzkumných a vývojových pracovnících, které jsou doplněny daty o 

specialistech v oblasti vědy a techniky, ICT odbornících včetně jejich mezd a o 

studentech a absolventech vysokých škol ve vybraných oborech. Celý 

tématický blok se věnuje i dostupné internetové infrastruktuře a jejímu 

využívání v jednotlivých sektorech společnosti. Součástí publikace je také 

úvodní kapitola se základními, nejen makroekonomickými ukazateli, ale i 

dalšími demografickými a socio-ekonomickými ukazateli.   

Cyklus seminářů "Efektivní ochrana průmyslového vlastnictví v ČR i 

zahraničí"  

Na seminářích se mj. dozvíte informace o právním rámci ochrany 

průmyslového vlastnictví v ČR a zahraničí, financování inovací z programů TA 

ČR, podpoře exportu a růstu firem s využitím práv průmyslového vlastnictví, 

roli a službách ÚPV, patentových databázích a rešerších a v neposlední řadě o 

praktických výhodách patentování. Termíny seminářů: 

29. května 2019 - Hradec Králové, Centrum andragogiky 

5. června 2019 - Brno, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity 

18. června 2019 - Praha, Podnikatelské a inovační centrum hl. m. Prahy 

24. června 2019 - České Budějovice, Magistrát města České Budějovice. 

Dotazy směřujte na Ministerstvo průmyslu a obchodu: JUDr. Matěj Benda 

Odbor evropského a mezinárodního práva benda@mpo.cz.  

Pokračuje příjem žádostí pro program OPPIK 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. Podrobnosti najdete ZDE. 

Vážení členové,  

dovolujeme si Vás pozvat na první turnaj v rámci pětidílné série ICTU GOLF 

TOUR 2019, který se uskuteční ve čtvrtek, 16. května 2019, od 14:30 na hřišti 

golf Botanika, Horní Bezděkov 145, Unhošť. 

Program turnaje 16. 5. 2019 – 9 jamek 

od 14:30 registrace, rozcvičení 

15:00 první TeeTime 

od cca 17.30 občerstvení po hře, vyhlášení výsledků po dojití všech hráčů 

Budeme potěšeni, pokud naše pozvání na tuto sportovní akci přijmete a 

potvrdíte Vaši účast do 10. 5. 2019 na e-mail: sarka.stulova@ictu.cz. 

 

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. 

Konference Vzdálený elektronický 
podpis & kvalifikovaná pečeť / SEFIRA 
- 22. 5. 2019 

V rámci konference se účastníci seznámí s 
principy pro vytváření vzdáleného 
elektronického podpisu. Řešení, které ve 
spojení s elektronickou identifikací a více 
faktorovou autorizací umožňuje zpřístupnit 
služby elektronického podpisu pro všechny 
informační systémy, z jakéhokoli zařízení 
(mobil, tablet, PC) a bez čipových karet a 
tokenů až po kvalifikovanou úroveň. 
Současně získají informace, jak koncepčně 
a architektonicky správně vyřešit 
problematiku vytváření kvalifikované 
pečeti.  
Více informací ZDE. 
 

Konference CHIST-ERA 2019 – 11. – 13. 
6. 2019 
V estonském Tallinnu se uskuteční 
konference v návaznosti na přípravu 
mezinárodní výzvy Call 2019, která bude 
vyhlášena v říjnu tohoto roku. Tato výzva 
se tematicky zaměřuje na projekty v oblasti 
ICST (Informační a komunikační vědy a 
technologie).  
Program setkání je rozdělen na dvě části:  

 11.-12. června se bude věnovat tématu 
Explainable Machine-Learning-based 
Artificial Intelligence  

 12.-13. červen je zaměřen na druhé 
téma Novel Computational Approaches 
for Environmental Sustainability 
promising research directions  

Další informace včetně registrace naleznete  
http://www.chistera.eu/conference-2019-
programme-overview  
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https://www.czso.cz/csu/czso/veda-vyzkum-a-informacni-technologie-v-mezikrajskem-srovnani-2017
https://www.czso.cz/csu/czso/veda-vyzkum-a-informacni-technologie-v-mezikrajskem-srovnani-2017
https://www.spcr.cz/aktivity/proexportni-servis/podnikatelske-mise-a-seminare/12740-cyklus-seminaru-efektivni-ochrana-prumysloveho-vlastnictvi-v-cr-i-zahranici
mailto:benda@mpo.cz
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-ii/
mailto:sarka.stulova@ictu.cz
https://mamozekjestesanci.cz/cs.html
https://www.sefira.cz/digital-trust-paperless-conference-2019/
http://www.chistera.eu/conference-2019-programme-overview
http://www.chistera.eu/conference-2019-programme-overview

