19/2019

PDS prošel druhým čtením – co bude dál
Návrh PDS tj. zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 447/ prošel obecnou rozpravou 25. 9. 2019 na 34. schůzi.
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/ prošel podrobnou rozpravou
25. září 2019 na 34. schůzi.
Podané pozměňovací návrhy byly zpracovány jako sněmovní tisk 447/7, který
byl rozeslán 27. 9. 2019 v 11:07. Projednávání tisku bylo navrženo na pořad 35.
schůze, která se bude konat v době od 15. října 2019. Podrobnosti najdete ZDE.
A podrobné zhodnocení dosavadního projednávání z pera novináře najdete
ZDE.
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Kalendář akcí ICT UNIE

Pracovní skupina legislativa DSŘ
Zasedání Pracovní skupiny pro
legislativu pracovního výboru pro
digitalizaci stavebního řízení a
územního plánování se uskuteční
v pondělí 14. října od 14:00 v sídle ICT
UNIE.
Představenstvo ICT UNIE
Zasedání představenstva ICT UNIE se
uskuteční ve středu 21. 10. od 16:00
v sídle ICT UNIE.

Podzimní newsletter DigiKoalice
Tento týden vyšel další nepravidelný Newsletter, vydávaný sdružením
DigiKoalice. Svým členům v něm přináší souhrn toho hlavního kolem tématu
„digital skills and jobs" v ČR a další řadu informací o činnosti sdružení.

Monitoring dotačních příležitostí pro firmy
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR připravila aktuální
monitoring dotačních příležitostí pro malé a střední firmy. Podrobnosti najdete
ZDE.

MPO k podpoře posílení inovační výkonnosti firem
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu programu Inovace-Inovační
projekt z OP PIK. Alokace je stanovena ve výši 3 miliardy korun. Výzva je určena
malým a středním podnikům a také velkým podnikům v rámci kódu intervence
065. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 15. října 2019 do 15. ledna
2020. Podrobnosti ZDE.

Seminář MPO
Seminář „Průmyslová práva v praxi – ochrana v ČR i zahraničí“, který se koná
dne 6. listopadu, měl těžkosti při přihlašování. MPO oznamujeme, že došlo
k nápravě a na seminář je opět možné se bez jakýchkoliv problémů přihlásit, a
to zde https://www.mpo.cz/udalost355.html. Byla i navýšena kapacita
semináře.

Projekt INNOPROVEMENT
Hlavním cílem projektu je nalezení vhodných podpůrných nástrojů pro malé a
střední podniky (MSP) ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Projekt si také
klade za cíl zvýšit podíl MSP, které úspěšně aplikují inovační řešení v oblasti
digitalizace a automatizace výroby. Podrobnosti najdete ZDE.

ŘVEK
Zasedání
Řídícího
výboru
pro
elektronické komunikace se uskuteční
v pátek 18. 10. od 16:00 v sídle
CETINu.

Pracovní skupina legislativa DSŘ
Zasedání Pracovní skupiny pro
legislativu pracovního výboru pro
digitalizaci stavebního řízení a
územního plánování se uskuteční
v pondělí 21. října od 14:00 v sídle ICT
UNIE.

Pracovní skupina legislativa DSŘ
Zasedání Pracovní skupiny pro
legislativu pracovního výboru pro
digitalizaci stavebního řízení a
územního plánování se uskuteční
v úterý 29. října od 14:00 v sídle ICT
UNIE.

Rozhodnutí SDEU o cookies
Pokud uživatel webu dává souhlas s ukládáním a čtením cookies jen
prostřednictvím předem zaškrtnutého políčka typu „Souhlasím s ukládáním
cookies“, není tento souhlas právoplatný. Ve svém aktuálním verdiktu ve věci
C-673/17 o tom rozhodl Soudní dvůr Evropské unie (SDEU). Rozhodnutí nejspíš
podstatně změní dosavadní praxi.
Podle Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) nebude mít verdikt na český trh
patrně přímý dopad. Podrobnosti ZDE.

Pomoc společnosti EEIP
Společnost EEIP, a.s. (která pro ICTU a s ICTU zpracovala Zprávu o hodnocení
dopadů regulace k návrhu zákona o právu na digitální služby) momentálně pro
MK ČR zpracovává podklady pro implementaci článků 3 a 4 Směrnice EP a Rady
(EU) č. 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu do české
legislativy. Tyto články hovoří o výjimce pro výzkumné instituce v oblasti data
miningu, nicméně požadují licenční smlouvy (až na vybrané výjimky) po
komerčních subjektech vytěžujících autorskoprávně chráněný obsah. Protože
je v ČR vytěžování textů a dat (TDM) často využívaným nástrojem, předpokládá
EEIP, že jich mohou v jakémkoli stupni hodnotového řetězce využívat (a být
následně dotčeni změnou legislativy) i členové ICTU.
Na odkaze je k dispozici formulář s několika otázkami, jejichž vyplnění našimi
členy, by zpracování podkladů pro MK ČR výrazně napomohlo. V případě
jakýchkoliv dotazů, připomínek či zájmu o podrobnější diskuzi k tématu
kontaktujtePhDr. Ditu Tesárkovou (dita.tesarkova@eeip.cz, +420 606 657 580).

Jaké bude rozhlasové vysílání
Soukromým rádiím během několika let skončí licence. Nikdo ale neví, co bude
potom. Současný zákon neřeší, jak má pozemní rozhlasové vysílání vypadat po
říjnu 2025. Ačkoliv může na první pohled změna zákona vypadat jednoduše,
problém je v tom, že se do něj v roce 2008 z poslanecké iniciativy dostal
paragraf o transformačních licencích. To byla cesta, jak si komerční rádia mohla
elegantně prodloužit končící licence a nemusela o ně znovu soutěžit. Výměnou
za závazek, že budou podporovat digitalizaci, jim pak vysílací rada protáhla
platnost licencí až do 10. října 2025. Rádia, Český rozhlas i úředníci vybízejí
politiky, aby problém vyřešili. Podrobnosti najdete ZDE.

Veletrh it-sa
Ve dnech 8. – 10. října 2019 proběhne na výstavišti v Norimberku největší
veletrh zaměřený na IT bezpečnost it-sa. Přes 800 vystavovatelů zde představí
novinky v této dynamicky se vyvíjející branži. V kooperaci s pořadatelem
veletrhu nabízíme vstupenku na veletrh zdarma, po registraci kódu itsa19CZ na
webu ZDE obdržíte jednodenní vstupenku.
Dále máte možnost vypravit se na veletrh ve středu 9. října 2019. Pořadatel
organizuje jednodenní zájezd s nástupem v Praze a Plzni. Registrační formulář a
detaily k zájezdu naleznete na www.proveletrhy.cz/zajezdy/. V případě dotazů
k veletrhu it-sa či zájezdu kontaktujte zástupce veletrhu, Naďa Lichte, tel.:
775 663 700, info@proveletrhy.cz.
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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/konferenceabsolventi/.

Semináře AKADEMIE HAVEL &
PARTNERS v zimním semestru 2019
Semináře probíhají tradičně v pátek
dopoledne od 9 do 13 hodin v prostorách
advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS ve
Florentinu. Zajišťujeme ranní i dopolední
občerstvení a na žádost parkování ve
Florentinu. V tomto semestru jsme pro Vás
připravili kurzy, které naleznete ZDE.
Jeden kurz v semestru je pro členy ICT UNIE
zdarma. Do poznámky v přihlašovacím
formuláři uveďte prosím „zdarma – člen
ICTU“.

