
 

  

 

 

  

Návrh zákona o právu na digitální služby a o změně zákonů projednán 

v prvém čtení 

Dne 28. května Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala na 30. schůzi 

v 1. čtení návrh zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů 

/sněmovní tisk 447/. Poslanci odhlasovali přikázání návrhu zákona výboru pro 

veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu a ústavně právnímu 

výboru. Průběh projednávání můžete sledovat ZDE. 

Rada pro konkurenceschopnost EU jednala o budoucnosti vnitřního 

trhu a průmyslové politiky po evropských volbách 

V pondělí 27. května 2019 jednala v Bruselu Rada pro konkurenceschopnost ve 

formátu vnitřní trh a průmysl. Ministři měli na programu zejména politickou 

rozpravu o budoucnosti vnitřního trhu a průmyslové politiky, a to zejména 

s ohledem na právě proběhnuvší volby do Evropského parlamentu a priority 

budoucí Evropské komise. Rada na jednání přijala tři sady závěrů, a to 

k vnitřnímu trhu, k průmyslové strategii do roku 2030 a k cestovnímu ruchu. 

Od 1. července převezme předsednictví v Radě EU Finsko. Podrobnosti najdete 

ZDE. 

ČTÚ zveřejnil výroční zprávu za rok 2018 

V mobilních sítích se v roce 2018 přeneslo 368 petabajtů dat. To je více než 

dvojnásobně než v roce předešlém. Zásluhu na tom má služba fixní LTE. 

Zatímco přes mobilní službu uživatelé přenesli celkem 135 PB, přes fixní LTE 

objem přenesených dat překonal 234 PB. Vyplývá to z dat, která ČTÚ zveřejnil 

v rámci své výroční zprávy za rok 2018. 

EP odsouhlasil zlepšení dostupnosti údajů z veřejného sektoru 

Evropský parlament 4. dubna 2019 schválil revidovanou směrnici o veřejně 

přístupných údajích a informacích veřejného sektoru. Tato směrnice má 

výrazně zlepšit dostupnost a inovativní využívání veřejně přístupných údajů 

a údajů financovaných z veřejných zdrojů. Následný prováděcí akt by měl 

obsahovat datové sady s vysokou hodnotou, jež budou v celé EU veřejně a 

zdarma k dispozici prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací (API). 

Tyto sady by měla identifikovat Komise společně s členskými státy. Text musí 

nyní ještě formálně schválit Rada. Přijatá směrnice nabyde účinnosti po 

uplynutí 2 let, které mají členské státy na její implementaci. 

Starlink – nová éra internetu? 

Společnost SpaceX v pátek 24. května poprvé vynesla na oběžnou dráhu 

satelity pro svůj projekt „internetu z vesmíru“ Starlink. Společnost by chtěla 

zajišťovat rychlý internet doslova po celém světě. Počet družic, které mají 

provoz zajišťovat, činí 11 924. Mnoho podrobností najdete ZDE. 

Kalendář akcí ICT UNIE 

 

Představenstvo ICT UNIE – 11. 6. 2019 

Jednání Představenstva ICT UNIE se koná  
úterý 11. června 2019 v 15:00 hod. 
Florentinum (recepce A), Na Florenci 
2116/15, Praha 1. 

 

 

ICTU golf tour 2019 

Celkem 5 turnajů se uskuteční v měsících 

květen - září 2019. 

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

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. 

10/2019 27. 5 2019 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=447&CT1=0
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=447&O=8
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=447
file:///C:/Users/Stadnik/Desktop/ICT%20Unie/eFeedBack%202019/eFeedBack%20č.%201019/Rada%20na%20jednání%20přijala%20tři%20sady%20závěrů,%20a%20to%20k%20vnitřnímu%20trhu,%20k%20průmyslové%20strategii%20do%20roku%202030%20a%20k%20cestovnímu%20ruchu
https://www.ctu.cz/vyrocni-zpravy-rok-2018
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1935_cs.htm
https://www.idnes.cz/technet/vesmir/spacex-musk-internet-z-vesmiru.A190525_223747_tec_vesmir_mla


 
 

 

Návrh zákona, kterým se mění daňový řád a související zákony  

V rámci řádného meziresortního připomínkového řízení jsme obdrželi materiál 

s názvem „Návrh zákona, kterým se mění daňový řád a související zákony“. 

Připomínky zasílejte robert.ledvinka@ictu.cz do 7. června 2019. 

Memorandum mezi MPO a SPČR  

Svaz průmyslu a dopravy ČR navázal v uplynulých měsících dialog 

s Odborem péče o válečné veterány Ministerstva obrany České republiky o 

možnosti usnadnění vstupu veteránů na pracovní trh (podepsáno 

memorandum). MPO má v evidenci celkem 14 000 novodobých válečných 

veteránů. V rámci přirozené obměny odcházejí dvakrát ročně do civilu 

řádově stovky lidí. Bývalí vojáci splňují řadu požadavků kladených 

zaměstnavateli na své adepty. Pokud máte zájem, aby nabídka volných 

pracovních míst ve Vaší firmě byla k dispozici vojákům na platformách, na 

které jsou zvyklí, tedy na webu odboru péče o válečné veterány a webu 

Svazu průmyslu a dopravy, obraťte se na manažera SP ČR Petra Holicu na 

mailové adrese pholica@spcr.cz nebo telefonním čísle 733 643 510. 

Výsledky prvního turnaje ICTU GOLF TOUR 2019  

Vítězem prvního turnaje ICTU GOLF TOUR 2019, který se uskutečnil 16. května 

2019 na hřišti golf Botanika, Horní Bezděkov, Unhošť, se stal Pavel Nemrava. 

Na druhém místě se umístila Tereza Nekolná a třetí skončil Jan Dvořák.  

Pozvánka na druhý turnaj v rámci ICTU GOLF TOUR 2019 

Dovolujeme si Vás pozvat na druhý turnaj v rámci pětidílné série ICTU GOLF 

TOUR 2019, který se uskuteční ve čtvrtek, 13. června 2019, od 14:30 na hřišti 

Molitorov, Molitorov 37, Kouřim. 

Program turnaje 13. 6. 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 7. 6. 2019 na e-mail: sarka.stulova@ictu.cz. 

 

 

Kalendář akcí – ostatní 

Efektivní využívání elektronické 
komunikace v obchodních vztazích – 
30. 5. 2019 
25. sympozium EDI (Elektronická výměna 
dat a e-Business), které se skuteční dne 30. 
května 2019 od 9.00 hodin ve Florentinu 
(Na Florenci 2116/15, Praha 1).  
Přihlášení je možné prostřednictvím on-line 
registračního formuláře. 
Účastnický poplatek za 1 osobu činí 2 000 
Kč (2420 Kč s DPH) pro členy HK ČR, ICT 
Unie a 2 500 Kč (3025 Kč s DPH) pro ostatní 
zájemce. 
 

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  
 

3. ročník konference o problematice 
pojištění kybernetických rizik -13. 6. 
2019 

Jak rychle stoupá digitalizace ekonomiky, 
státní správy, firem i organizací, logicky 
stoupají i kybernetická rizika s tím spojená.  
V rámci řízení rizik pojišťovny dnes 
umožňují tato rizika také pojišťovat. 
V úvodu 3. ročníku konference Cyber risk 
insurance 2019, vystoupí Zdeněk Zajíček, 
prezident ICT UNIE s hodnocením rozvoje 
digitálního prostředí ČR. 
Konference se koná 13. června 2019, od 
9:00 hod. v konferenčním sále Microsoftu, 
Vyskočilova 1561/4a, Praha 4, stanice 
metra Budějovická. Další údaje k akci 
naleznete také ZDE.  
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https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBCDG9DUC
mailto:robert.ledvinka@ictu.cz
http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ministr-obrany-metnar-podepsal-memorandum--ktere-valecnym-veteranum-usnadni-uplatneni-na-trhu-prace-206405/
mailto:
http://www.golfmolitorov.cz/contact/
mailto:sarka.stulova@ictu.cz
http://www.komora.cz/sympozium
http://www.komora.cz/sympozium
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