
 

  

 

 

  

Pracovní skupina „Příprava implementace zákona o právu na digitální 

služby a o změně některých zákonů“ - výzva 

Na základě závěrů jednání představenstva ICTU a následné diskuze účastníků 

výjezdního zasedání minulý čtvrtek na Konopišti, vyzývám případné zájemce o 

práci v nově zřízené ad hoc pracovní skupině „Příprava implementace zákona o 

právu na digitální služby a o změně některých zákonů“ k přihlášení se k účasti 

v pracovní skupině.  Tato pracovní skupina by měla zajistit kontinuitu 

s dosavadní prací ICTU na návrhu zákona, včetně přípravy pozměňovacích 

návrhů a všech doprovodných dokumentů. Základem naší společné práce tak 

bude Sněmovní tisk 447 v podobě, v jaké bude projednán dne 25. září 2019 ve 

2. čtení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Pracovní skupina by se měla 

zaměřit zejména na tři hlavní témata a to:  

 vytvoření legislativních podmínek pro „křížové“ financování a využívání 

sdílených služeb 

 vytvoření několika vzorových digitálních služeb (např. služba potvrzení 

o studiu)  

 vytvoření strategického rámce koordinace tvorby Katalogu služeb 

orgánů veřejné moci a postupného procesu digitalizace služeb. 

Pozn.:  výčet dalších témat není tímto návrhem omezen. 

K činnosti v pracovní skupině se můžete přihlásit do 30. září 2019 na 

adrese  sarka.stulova@ictu.cz a v kopii laskavě též na adrese 

robert.ledvinka@ictu.cz. Samotné zahájení činnosti pracovní skupiny 

předpokládáme v průběhu první poloviny října 2019 podle počtu aktivních 

zájemců.  

Pozvánku na ustavující zasedání zašleme neprodleně po uzavření lhůty pro 

přihlášení zájemců.  

Dnes je další důležitý milník pro PDS 

Jako 45. bod bude dnes, tj. 25. září na 34 schůzi Poslanecké sněmovny 

projednáván ve druhém čtení návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina 

Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana 

Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona o 

právu na digitální služby a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 447/.  

Podrobnosti najdete ZDE. 

VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, 

kterým se stanoví seznam relevantních trhů 

 Český telekomunikační úřad zpracoval k provedení § 52 odst. 1 zákona č. 

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění 

pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy č. OOP/1/XX.2019-Y, 

kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně 

kritérií pro hodnocení významné tržní síly. 

Kalendář akcí ICT UNIE 

 

Pracovní skupina eGC 
Zasedání pracovní skupiny pro 
eGovernment cloud se uskuteční 2. 
10. od 8:30 v Microsoftu. 
 
 
Pracovní skupina legislativa DSŘ 
Zasedání Pracovní skupiny pro 
legislativu pracovního výboru pro 
digitalizaci stavebního řízení a 
územního plánování se uskuteční 
v pondělí 7. října od 14:00 v sídle ICT 
UNIE. 
 
Představenstvo ICT UNIE 
Zasedání představenstva ICT UNIE se 
uskuteční ve středu 16. 10. od 14:00 
v sídle ICT UNIE. 
 
ŘVEK 
Zasedání Řídícího výboru pro 
elektronické komunikace se uskuteční 
v pátek 18. 10. od 16:00 v sídle 
CETINu. 
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 Opatřením budou stanoveny relevantní trhy v oboru elektronických 

komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly, bude stanoven 

nový relevantní trh – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám. 

Podrobnosti najdete ZDE.  

Dostupnost vysokorychlostního internetu v ČR se musí zvýšit. MPO 

vyhlásí novou výzvu na pokrytí bílých míst  

 Do konce roku 2023 by lidé měli mít vysokorychlostní internet k dispozici 

v celé České republice. Ministerstvo průmyslu a obchodu aktuálně připravuje 

třetí výzvu, z které bude možné na vybudování potřebné infrastruktury 

v odlehlých oblastech čerpat celkem jednu miliardu korun. A chystají se další 

formy podpory. Podrobnosti  ZDE. 

Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK 2019 

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, provedl 18. 9. 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.  

Agenturu najdete v týdnu od 7. do 11. října 2019 na Mezinárodním 

strojírenském veletrhu v Brně v České národní expozici Czech Republic: Czech 

Republic: The Country for the Future v Pavilonu Z. Zde budou po celou dobu 

veletrhu přítomni zástupci API, kteří poskytnou konzultační a informační servis 

zájemcům o dotace z OP PIK. 

Výsledky posledního turnaje ICTU GOLF TOUR 2019  

Vítězem posledního (pátého) turnaje ICTU GOLF TOUR 2019, který se 

uskutečnil 20. září 2019 na hřišti Konopiště, Tvoršovice 27, Benešov se stal Jan 

Dvořák. Na druhém místě se umístil Jiří Lešek   a třetí skončil Jakub Fiala.  

Výsledky ICTU GOLF TOUR 2019  

 

Vítězem letošní pětidílné série 

ICTU GOLF TOUR 2019 se stal 

Roman Havlík.  

Na druhém místě se umístil Jan 

Molnár  a třetí skončil Petr 

Šesták. 

 

ICTU GOLF TOUR 2019 je 

minulostí. Těšme se na ICTU 

GOLF TOUR 2020! 

 

 

Kalendář akcí – ostatní 

 

 
 

Konference "Absolventi vysokých škol 
v České republice - mezinárodní, 
národní a institucionální perspektiva" 
Konferenci pořádá Centrum pro studium 
vysokého školství, v.v.i. ve spolupráci s 
Univerzitou Karlovou za finanční podpory 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy dne 22. října  2019 v 
prostorách Univerzity Karlovy v Praze v 
Celetné ulici 20 v Modré posluchárně. 
Informace o konferenci jsou k dispozici na 
stránce https://www.csvs.cz/konference-
absolventi/. 
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